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 ، جامه بدل می کند»روسيه«، شاهنشاه »پوتين«
 "زندان ملت ها"

 
ه سر می برد، و اين سرزمين، آرام آرام دروازه های آزادی را ، در اروپای غربی به حيث مهاجر ب»لنين«آن گاهی که 

می » روسيه«به روی باشنده گانش با تابيدن عصر روشنگری و پايان دوران تاريکی می گشوده، با نگاه نقد آميز به 
 .خواند» زندان ملت ها«او در آن زمان، اين سرزمين را . نگريست

 .دراين کشور به قدرت رسيد، برای رهايی ملت های دربند فرمانی صادر کرداما، همين مرد، آن گاهی که با کودتايی 
» روس بزرگ«مگر هنوز مرکب و رنگ ُمـهر اين فرمان خشک نشده بود که سايه تيره و تار به گفته خودش احساس 

تنها، تفاوت آن . را فراز آورد» زندان ملت ها«که آن را می توان اوج ملی گرايی روسی خواند، بار ديگر ديوار های 
، اين بود که اين بار ديوار، با رنگ سرخ خون همين ملت های دربند، »روسيه«راه با ره سزاران و شاهنشاهان پيشين 

 . سراپا آغشته گرديد
يا پوالد بود و در آن واژه که خود آن را برگزيده و سراپای وجود » استالين«اندکی بعد تر، مرد پوالدی روس که لقبش 

ملت دربند که . برپا داشت» چين« در آن تبلور يافته بود، در دورادور اين زندان، ديوار آهنيی چون ديوار و شخصيتش
درگذشته ها با استفاده از وارد کردن رخنه يی در ديوار اين زندان از آن به بيرون می خزيدند، اين بار پشت ديوار 

 .خاکستری، همان ديوار پوالدی، بدل شدپوالدی استبداد سرخ، قرار گرفته و زنده گی شان به رنگ 
که استبداد از سده های دير بر آن چنگ پوالديش را در ژرفای روان مردم فرو برده بود، جای » زندان ملت ها«در اين 

 .گزينی در رده باالی قدرت هميشه با بحران های خونين همراه بوده است
تا آن گاهی که ملت ها از زندان استبداد . راست تا چپ می باشداين امر، خصوصيت و رخ بارز تمام نظام های مستبد از 

وهم چنان ذهن عقب مانده که به نظرم زندانی با ديوار های آهنی بلند است و ملت را هميشه در لحظه َصــغارت، 
، دوِر باطل کودکی، نابالغی و حتا کوچکی نگاه داشته و آن را محتاج به قـَـّيمی و يا سرپرستی می سازد، بيرون نيايد

 .خشونت و استبداد هم چنان جريان می يابد
، مردم »استالين«، گرفته تا »الکسندر«مخوف و شاهنشاه » ايوان«از » زندان ملت ها«تاريخ گواهی می دهد که در اين 

ضعف چنين به نظر می آيد که مردم، . به رهبر و فرمانده سر اطاعت بی چون چرا تا سرحد پرستش، خم  می نموده اند
و ناتوانی خويش را ــ تا آن گاهی که به نيرو و توان خويش آگاهی بيابند ــ با ديدن رهبر قدرتمند و افتادن به پايش، در 

 .پـَسخانه ذهن شان پنهان می نمايند
، هرکسی که باری ــ با حيله ها و نيرنگ ها خونين ــ به قدرت دست يافت، ديگر هرگز تا آن »زندان ملت ها«در اين 

گاهی که خنجری، ذره های زهر و يا در حالت عادی هيوالی مرگ به سراغش نيايد، کسی از اين دربندان زندان، 
 .توانايی آن را ندارد که او را از اريکه قدرت به زير آورد

 بحران جانشينی
د سده پار نه وزيد، ، در دهه نو»گرباچف«اين امر، تا آن گاهی که هوای دگر گونی و آن هم با اراده فردی کسی مانند 

 .در درازای سده ها هم چنان ادامه يافت
 .جا به جايی قدرت در نو ترين نمونه اش، با نوع کودتای درباری و انتخاب وليعهد، جريان يافت

 .، منشيش را به حيث وليعهد بر گزيد»پوتين«که خود در نتيجه کودتايی قدرت را غضب نمود، » يالتسين«
 درکدام قالب؟» پوتين«

که با بحران فروريزی نظام سوسياليزم موجود که راه گذر دردناکی را پشت سر گذارد، » يالتسين«دوره فرمان روايی 
 .، مستبد ديگری فراهم ساخت»پوتين«همراه با ديگر پيش زمينه ها، راه را برای قد بلند نمودن 

ن را درآينه تاريخ سرزمينش می نگرد، تا ، برای دست يابی به هويتی، خويشت»روس بزرگ« اين بار، اين چهره خشن 
 .نمونه ها و يا مدل هايی برايش دست و پا نمايد

، پيکره های متعدد و گوناگون مستبدان ريخته از پوالد، همراه با شمشير های »روسيه« دردهليز دراز و طوالنی تاريخ 
 .آخته خونين، صف بسته اند

او، هنگام تاجپوشی . را دادند، می باشد» مخوف و ترسناک«ای به او لقب پنجم، که بعد ه» ايوان«ساالر اين مستبدان، 
او چنين . را گذارد» سزار«، با آنکه هنوز نابالغ بود، بر خويش لقب »کرملين«در کليسای ارتدوکس عيسايی در کاخ 

د بی بديل اسقف اعظم کليسای ارتودوکس روسی که نما. می رسد» روم«استدالل نمود که نسبش به امپراتوران 
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به حساب می رفت، بدون چون و چرا بر اين امر مهر تاييد گذارد و با دست دعای خير، تاج بر سرش نهاد » روحانيت«
می » فرمانده و سرور مطلق« او بعد، با سرور و شادی شيطنت آميزی از اين که او را . خواند» سرور مطلق« و او را 

» پوتين« مطلق خواهی اين مستبد بزرگ و داشتن مهر تاييد دينی، برای کشش هردو بخش قدرت. خواندند، لذت می برد
 .سخت جذبه دارد و گام نهادن در راهش برای او نيز لذت بخش است

از يک سو، . او برای روسان چهره دوگانه يی دارد. کبير، نيز قراردارد» پتر«در اين صف، مستبد ديگری مانند 
 و از سوی ديگر، به باور گزافه گران و افراطيان ملی گرای روسی، او بيش از را وارد دنيای جديد ساخت» روسيه«او

 .داشت» غرب«اندازه رو به سوی 
به جز اردو و نيروی بحری، دوست ديگری » روسيه«او به اين باور بودکه . سوم، می رسد» الکسندر«بعد، نوبت به 

 . ندارد
او، فردی است که به شدت و با مشت آهنی، جنبش معروف . باشداول، می » نيکوالی«نمونه ديگر اين مستبدان برايش 

شرکت کردند  و تا غرب » ناپليون«اين گروه، همان نجبايی بودند که در جنگ با . ان راسر کوب نمود»دسامبر«به 
به » غرب«اينان، بار ديگر با انديشه های که به باور او خطرناک به حساب می رفتند، از اروپای . راه يافتند» اروپا«
آنان، خواستار پايان دادن به وابستگی دهقانان به زمين، قانون اساسی و حکومت مشروطه، اين . بر گشتند» روسيه«

 .انديشه های خطرناک، بودند
به اين باور است که برای » لندن«در  »Birbeck  کالج بيربک«، پروفيسر تاريخ در »O.Figesاورالندو  فيگس «

 .بايد سری زد» پوتين«، زادگاه » پترز بورگسنت«درک اين امر، به 
اين را می توان کلکينی به . فرمان می راند» روسيه«، غول شهری است که بر همه سرزمين امپراتوری »پترزبورگ«

اين امر را نبايد فراموش نمود که اين شاه شهر، هم چنان مانند دژ پوالدی، . دنيای بيرون، به ويژه اروپای غربی، دانست
 .ساب می آيدبه ح

 تولد وليعهد
اما، او . با زنجيری ــ ادای دموکراسی ــ که به پای خويش بسته است، بايست از قدرت کناره گيری کند» پوتين«حاال که 

ديگر نمی خواهد تا به اصل های دموکراسی آن قدر اجازه حضور بدهد که او را از اريکه قدرت ــ با رای مردم ــ به 
 .زير آورد
که مستبدان با تجربه های ُپر نيرنگ، چال و فريب حضور قوی و نيرومند » روسيه« دهليز بزرگ قدرت تاريخ او از آن

 .دارند، بهره می گيرد
او، برای اين که اريکه و سکان قدرت را از دست ندهد و چون اژدهای چند سر هميشه بر آن مسلط باشد، دست به 

 .نيرنگ ساختن وليعهدی زده است
، پسر به جای پدر، رئيس »سوريه«در . ما در تمام نظام های مستبد و قهار ــ از راست تا چپ ــ شاهد هستيماين امر را 

انقالبی که در اصل، به شدت بايد با اين گونه شگرد های مخالف باشد، برادر به » کيوبای«جمهورانتخاب می شود و در 
 . توان نمونه های زيادی را افزودبر اين سياهه می. جای بردار بر اريکه قدرت تکيه می زند

در آن جا، کم ازکم وليهعد پيوند تباری با حاميش . ، گام دموکرات تری بر داشته شده است»روسيه«فکر می نمايم در 
 .ندارد

، آن هم از راه انتخابات، »D.Medvedevدميتری مـِد ِو ِدف «، شايستگی انتخاب اين واليت عهد را در وجود »پوتين«
او، بر سر شاگرد سر به فرمان، تاج رياست جمهوری می گذارد و خود در جايگاه زير دستش قرار . وده استسراغ نم
اما، تجربه . ، عنصر نوی به نام فرمانروايی دو سر افزوده می گردد»روسيه«به اين گونه، در تجربه استبداد . می گيرد

جامه بدل می نمايد » پوتين«به اين گونه، آقای ". اقليم نگنجنددو شاه در يک " ...تلخ تاريخ نمايشگر اين واقعيت است که 
 .به بيان ساده تر پيشخدمت و آشپز، پيشبند تبديل می کنند. و بس

، اين شاگرد وفادار، را می توان يا غار و گرمابه يا به به عبارت کنونی، يار دستکو و سونای آقای »مـِد و ِدف«
 .خواند» پوتين«

 .اين شاه شهر، زادگاه مرشد و مريد می باشد. زد» پترزبورگ«شينه، بايد باز هم سری به برای درک ريشه و پي
ميان . ــ که در حاشيه شهر قرا دارد، به دنيا آمد» شوروی«او در مکرويان ــ شهرک های دوران سوسياليزم موجود در 

 و قصر ها، کاخ ها و کليسا های با اين مکروريان کهنه و زنگ زده که لفتش هنوز هم تنها گاه گاهی کار می دهد،
 .او، با ديد آن زمانی، در خانواده آگاهی چشم و دهن باز کرد. شکوه، دنيايی از تفاوت وجود دارد

که هر کدام به باال » پوتين«و » لنين«، »کرنسکی«جالب توجه است که او در همان دانشگاه دولتيی شهر که بر چوکيش 
در درگاهش قرار دارد، نشستند و درس خواندند، گوش به درس داده » مـِد و ِدف«، و ترين مقام در قدرت دست يافتند

 .است
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معنا دارد ــ وارد اين دانشگاه شده » وسيله و واسطه«ــ واژه روسی که » بالتنوی«البته اين امر روشن است که او با 
 .دفاع کرد»  ياليزم پيشرفتهميکانيزم اقتصادی رشد سوس« او در اين جا باری از اثری زير عنوان . است

 .اثری نوشت» تجارت دولتی در اقتصاد بازار« او بعد در مورد 
 زينه يی برای قدرت

 .، در آغاز سال های نود سده پار، دوران پــُر تب و تاب گذار، به او چشم دوخت»سوبچک«
 .های قدرت را برايش نشان داد، رئيس بلديه شهر شد، دست او را گرفت و باال رفتن از زينه »سوبچک«آن گاه که 

 .بر زمين سياست پاشيده شد» پوتين«بود که نطفه قدرت آينده » شوروی«درست درپايان ماه های سقوط 
 .بود، در يک جريان فساد مالی گير آمد» پترزبورگ«که در آن آوان معاون رئيس بلديه شهر » پوتين"
 گان خوشبختی پيوسته بود، و پله های قدرت را يکی پی ديگر که در صف سرمايه داران جوان و جوينده» مـِد و ِدف«

 .شتافت  و او را از اين رسوايی نجات داد» پوتين«زير پا می گذارد، به ياری 
» مسکو«ب ــ درب قدرت در .ج.اين گروه نو به دوران رسيده، آرام آرام با ياری لشکر سنگين خانه بزرگ ــ مرکز ک

 .را باز نمودند
ب از سوی ديگر، که .ج.در بازی پوکر ميان کهنه گرايان و نوگرايان از يکسو، آزادی طلبان و گروه ک» ِمد ِو ِدف«

او به گروه حزب گاز که هر روز با . قرار گرفت» پوتين«حاال به نام حزب گاز و حزب تيل معروف اند، درکنار دست 
او در اين . خ تر و فراخ تر می سازد، تعلق دارداز ميان بردن رقبا به صورت خونين، دايره قدرت شاهنشاهيش را فرا
بخش سهم هايش در ديگر شرکت های بزرگ، . بازی ثروت شخصی نزديک به ميلليارد ها دالر فراهم نموده است

 .بيشمار می باشند
بته برای تالش می ورزند تا از او چهره آزاديخواه ــ ال» روسيه«در اين روز ها، تمام بلند گو های قدرت تبليغاتی در 

 .خوراک بيرونی ــ بتراشند
می باشد و او با  دشواری می تواند از » پوتين«، همزاد اژدهای »آزاديخواه«اما، اين امر برای همه روشن است که اين 
 .زير سايه سنگين پير راه به بيرون باز نمايد

، »جرمنی«، چاپ »اشپيگل«توجه تان را به برگردان گفت و گوی مجله » روسيه«برای درک بيش تر وضعيت در 
، نويسنده معروف روسی، که در مورد اين وضيعت بيان و لحن »V.Sorokinوالديمير سوروکين «بخش انگليسيش، با 

 .هوشدار دهنده دارد، جلب می نمايم
*** 

ا در شما تصوير بلند باال يی ر» Oprichnik روز اُپــر يچ نيک" ، در ناول نو تان به نام »سوروکين«آقای : ش 
به ظاهر امر، اين داستان بيان آينده است، اما، . از شکل گيری يک قدرت زور گوی پوليس مخفی، کشيده ايد» روسيه«

آيا شما . مخوف دارد» ايوان«چنين به نظر می رسد که آينده، همانندی شگفت انگيزی به گذشته، به دوام فرمان روايی 
 موازی ترسيم نماييد؟بر آن ايد که ميان اين زمان ها خط برابر و 

با تاسف و اندوه بايست بيان نمود که يگانه وسيله برای بيان واقعيت، همانا سخريه و . البته اين اثر، بيان امروز است: س
مخوف، بر دل خاک اين » ايوان« ما هنوز و هنوز در کشوری زنده گی می نمايم که پايه هايش را . طنز می باشد
 .سرزمين نهاد

پس از دوران سزاران به حيث .  که می دانيد که اين فرمانروايی درست در سده شانزدهم جريان می يافتآن گونه: ش 
راه در دل اين » پوتين«و » يالتسين«، بعد دموکراسی با به دست گرفتن قدرت به وسيله »اتحاد شوراها«شاهنشاهان، 

 يده است؟هنوز پيوندش را با گذشته دور نبر» روسيه«آيا . سرزمين باز نمود
دولت از مردم يک نوع . آن گاهی که پای رابطه ميان مردم و دولت درميان می آيد، دگرگونيی رخ نداده است: س 

 . قربانی ُپر تقدس می طلبد
» پوتين« اين فرمانروايی که شما در اثر تان از آن تصوير تمام قد کشيده ايد، همانندی، شباهت و حتا همزادی با : ش 
  متوجه اين امر شده ايد؟آيا شما. دارد
من، يک هنر مند هستم، نی يک روزنامه . زبان سخريه درمورد او، زياد هم تکان دهنده نيست. چنين نيتی نداشتم: ..س 
من، در اين اثر، در جستجوی دريافت . آن گونه که می دانيد، يک ناول به هيج صورت کدام اثر مستند نيست. نگار

 را از نظام های تمام عيار دموکراسی، جدا می سازد؟» روسيه « که چی چيزی پاسخی به اين پرسش بوده ام
 چی توضيح و يا پاسخی دريافت نموده ايد؟: ش 
من چنين ." من دولت هستم: " جرمنان، فرانسه ييان و انگليسان به ساده گی می توانند در مورد خويش بگويند : س 

، مردم، ارزش ديگری جز ماده انسانی که از آن می توان به دلخواه خويش در اين جا. چيزی را به زبان آورده نمی توانم
 .هر چيزی را که خواسته باشند، شکل بدهند و بسازند، ندارند
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آيا . معنا می داد" يک چيز ويژه و خاص"به زبان روسی معنای " Oprichnik اُپر يچ نيک"در روسيه قديم، واژه : ش 
 ييان و پايينيان را از هم جدا می سازد، ُپر کردنی نيست؟فکر می نماييد خال ژرفی که باال

آنان را می . اينان اجازه دارند هر کاری که دل شان بخواهد انجام بدهند.  مردمان ويژه يی وجود دارنددرکشورمان،: س 
هر کسی که در . ط ــ خواهند. توان کشيشان سر به کف و فداييان قدرت ــ مانند هم نظام های مستبد و  تماميتخواه ديگر

کسی می تواند آدم پاک و نا آلوده يی باشد، ــ مانند . داشته باشداين خيل شامل نيست، نمی تواند هيچ نوع پيوندی با دولت 
متشبث ــ ولی او در يک چشم به هم زدن همه چيزش را از دست می دهد و پشت ميله » خود دوروکوفسکی.ميخايل«

به اين را می توان دستگاه فشار . ی می باشد»ر يچ نيکاُپ«اين يک نمونه روشن روش . های زندان قرار می گيرد
 .حساب آورد

 ظاهر شده است؟» خود دور کوفسکی«آيا در نوشته تان چهره مانند : ش 
اين امر، حاال به رويداد . اما، کتابم با يورشی بر مرد دارايی آغاز می يابد. برای من چنين همسانی وجود ندارد: س 

 قدرت وفادار اند  می توانند ثروتمند تنها کسانی که به. هميشه چنين بوده است» روسيه« در. روزانه يی بدل شده است
 .گردند و بس

 اين نخبگان در برابر تصوير های ادبی تان چی واکنشی را نشان می دهند؟: ش 
. اما، برايم راه ديگری جز ارايه تمام قد اين تصوير نمی باشد. واکنش د ربرار کتابم ُپرهياهوی و جنجالی بوده است: س

 .اما، تولد و زايشش تنها و تنها سه ماه را در بر گرفت. يش و دراز شکل گرفته استاين اميد درمن از زمانه های پ
 چرا نا گهانی به فکرنوشتن اين اثر افتاديد؟: ش 
، و »گرباچف«، »برژنف«در دوران . به باورمن مقوله همشهری در وجود هر کدام از ما به سر می برد: س 

بالخر، پس . شهری را که احساس مسووليت می نمود، در درونم دفن نمايم، هميشه تالش می نمودم تا اين هم»يالتسين«
من، به مثابه يک داستان نويس، زير نفوذ جنبش زيرزمينی . از کنکاش زياد با  خود گفتم که من يک هنرمند هستم

آن : ن داشت در آن زمان، اين فکاهی در زبان ما جريا. ، جايی که می بايست نا سياسی می بود، قرار داشتم»مسکو«
اين . پشت کرباس نقاشيش نشسته بود و سيبی را رسم می نمود» پيکاسو«می شدند، » پاريس«گاهی که جرمنان وارد 

! مهم نيست که در دورادورت چی می گذرد. بايد آن جا نشست و سيبت را رسم کرد. امر، برخورد ما را شکل می داد
 .حاال اين همشهری درونم سر بلند نموده است و به بيرون نگاه می نمايد. من، به اين اصل تا سن پنجاه سالگی دربند بودم

، انسانان با پتک و چکشی "يخ"به صورت نمونه در . برخی از ناول های تان، ُپر از رويداد های خشونت آميز اند: ش 
 ؟.فتار استهنوز هم درچنگال خشونت گر» روسيه«چرا جامعه . که از يخ ساخته شده اند، کوببيده می شوند

اتحاد «درنظام ُپراستبداد . درکودکی به اين باور دست يافته يا عادت کرده بودم که خشونت قانون طبعيت است: س 
آن را می توان نيرو و توان شرارت بار و . ، فشار و زورگويی به مانند سرشی همه را با هم پيوند می داد»شوروی

بعد ها،  به اين فکر . احساس را از دوران کودکستان و مکتب به ياد دارممن اين . شيطانی ما در کشور، به حساب آورد
بلی، . من تا هنوز به دورن اين راز پی نبرده ام. افتادم که چرا انسانان بدون خشونت و زورگويی نمی توانند به سر ببرند

 .به همين سبب خشونت، دورنمايه اثر هايم می باشد
 کنونی باز تاب می يابد؟» روسيه«شيطانی چگونه در حاال با ديد شما، اين نيروی : ش 
هرگاه با پايين رتبه ترين . اين نيروی شرارت بار و شيطانی را می توان در هر پيچ و خشت ديوان  ساالری ما ديد: س 

اين . دماموری هم رو به رو شويد، او اين احساس را به شما بيان می نمايد و انتقال می دهد که باالتر از تو قرار دار
 .امپراتوری هميشه ازمردمش قربانی می طلبد. را تغذيه می نمايد» کرملين«احساس روانی ابر قدرتی است که 

، به مساله های جنسی به صورت »چربی آبی گوشت خوک«پنج سال پيش، به اين اتهام اين که در اثرت به نام : ش 
، قيچی سانسور بار ديگر »روسيه«اين به آن معناست که در. برهنه و باز پرداخته ای، دوسيه جنايی برايت ترتيب دادند

 غژ و غژ کنان صدا می نمايد؟
در آن زمان تالش بر آن بود تا مقاومت نويسنده گان را از يک سو و واکنش افکار عامه را در برابر سانسور خشن : س 

 .فايده يی ننمود. و علنی، از سوی ديگر، به چالش بگيرند
  بر خودت وارد شد، بر ديگر نويسنده گان نيز اثر نا خوش آيندی وارد نمود؟آيا فشاری که: ش 
بودند که فضای باز و آزادی را » يالتسين«و » گرباچف«من بايد روشن و صريح بگويم که اين . البته تا حدودی: س 

را می خواستند بنويسند، بل آن نويسند ه گان نی تنها آزادی آن را داشتند تا آن چی . برای نويسنده گان فراهم می نمودند
رسانه های گروهی ــ هر شکلی را که در . من فکرنمی کنم چنين چيزی در آينده ميسر باشد. را به دست نشر بسپارند

 .نظر بگيريد ــ اکنون زير فشار دولت قرار دارند
 نشد، حتا يک روزنامه اخراج» مسکو«حتا يک ديپلومات از "يکی از شخصيت های داستانت الفزنانه می گويد،: ش 

آن گاهی که اين واژه ." نگار از برج تلويزيون به زير پرتاب نگرديد و حتا يک عصيانگری به دريا غرق  ساخته نشد
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روزنامه نگار حقيقت ياب، آگاهی » انا پوليتکووسکايا«گان را بر زبان شخصيت داستانت جاری می ساختی، از قتل 
 نداشتی؟

به » غرب«خويشتن را ازدنيای » روسيه«اما، من از روزی می ترسم که . ايد در نظر داشتاين زبان سخريه راب: س 
هم اکنون با تبليغات . صورت کلی و تمام، به انزوا بکشاند و بار ديگر مانند گذشته، ديوار آهنی در دورادورش بر افرازد

هم اکنون در . والدی بدل شود، کر نموده اندبايد به دژی پ» روسيه«گسترده و وسيع، گوش های مردم را درمورد اين که 
کشورما، کليسا های ارتودوکس، متعصب و گزافه گر، خود کامگی و سروری خواهی بر ديگران و سنن ملی، که در 

را » روسيه«چنين به نظر می رسد که . وجود برتری روسان، تبلور می يابد، پايه های يک ايديولوژی نو را می سازند
 . پوالدينش می فشرد و اين گذشته، آينده ما خواهد بودگذشته در چنگال

چگونه اين عقبگرد در جهان کنونی که همه ارزش های نوين انسانی، جهانگير و جهانشمول می گردد، صورت : ش 
 گرفته می تواند؟

اردو و  : تنها و تنها دو دوست دارد» روسيه«سوم، چنين نقل قول می نمايد که » الکسندر«از سزار » پوتين«: س 
به من، به حيث يک شهروند، چنين احساس دست می دهد که اين مفهوم، راه به سوی انزوا کشاندن  ما می برد و . بحريه

آن گاهی که به تلويزيون نگاه می نمايم برايم . معنای آن را دارد که ما به وسيله دشمنان، در حلقه محاصره قرار داريم
ما، . اين کابوس وحشتناکی است. ک ها، پنج سال ازمدل های امريکايی جلو هستيمچنين می گويند که ما در ساخت موش

 .اين گام بزرگی به عقب است. ، دشمن تراشی می نماييم»شوروی«همانند دورران 
 باور نداريد؟» کرملين«شما به اداره کنونی : ش 
هم چيز گل و گلزار » شوروی«که در دوران در تلويزيون چنين نشان داده می شود .  اين گناه آنان است، نی از من: ش 
چنان با سرور و شادی و » استالين«، فرشتگان بودند و دوران .ب.ج.با اين ديد، ديوان ساالران و اعضای ک. بود

 .انباشته از قهرمانان بود، که امروز بايست برای آن جشن برپا کرد
 ند؟کجا شد» روسيه«آيا اين آگاهان و روشنفکران افسانه يی : ش 
برای من اين احساس دست می هد که قهرمانان آزادی انديشه و بيان ــ نويسنده گان، . به راستی شگفت آور است: س 

از . و بس» اتحاد شوری«سقوط : مهاجران و فعاالن جامعه مدنی ــ همه و همه يک هدف ذهن شان را پر نموده بود 
 .اند و مهر سکوت بر لب زده اندهمه و همه خاموش . شروع کنيم» الکساندر سولژنتسين«

 که می خواهد نيروی مخالف را سر هم بندی نمايد، چگونه می انديشيد؟» گاری کسپارف«آيا در مورد : ش 
، سياستمدار، احترام »اوخاکمدا«نخست وزير سابق و » کسيانف.م«: من به او و ديگر اعضای جنبش مخالف، مانند: س 

جال جهانی «تنها جايی که می توان آنان را يافت . ش زياد مردم وجود خارجی ندارنداما، اين گروه برای بخ. قايل ام
فردا از شهر های » کسيانف«هر  گاه يک ايستگاه رسانه يی، خبری پخش نمايد که . يا انترنت، است و بس» آگاهی

 . کار ديگری بيفتدديدن می نمايد و بامردم گپ می زند، مدير اين رسانه بايد فردای آن، به جستجوی» روسه«
 چی بايد کرد؟: ش 
ديوانساالری مانند سرطانی به همه جا دويده و ريشه های محکمی . بی هوده است اگرمنتظر دگرونی از باال باشيم: س 

اين دو، دست به هم داده و باور مردم را به دگرگونی از آنان، سلب نموده . فساد بيداد می نمايد. به وجود آورده است
 .است
  آيا به بيان ديگر، همه اميد های از دست رفته است؟:ش 
، فيلسوف روسی زمانی گفته بود »نيکوالی برديايف«. به باورمن، هر کس بايست شهروند دورنش را بيدار نمايد: س 
همين تمام سده بيست، به . انديشه ها و نظريه های زياد دارد، اما، مقدار کم آن ها خوب و به درد بخور اند» روسيه«که 

درد سر مساله در اين امر نهفته است که . تنها در پانزده سال اخير، روسان سر و سامانی به خود دادند. گونه گذشت
در هيج جای . جای شگفتی است که محصالن عالقمندی خويش را از دست داده اند. سيران به شدت خواب آلوده شده اند

 .ه  نمی شوددنيا، در ميان دانشجويان چنين بی عالقه گی ديد
 و هموطنانت را دوست داری؟» روسيه«آيا با وجود چنين بدبينی، مردم : ش 
از کودکی توسط صدای طبل و سرنا » خلق های شوروی«آن عبارت معروف . ، برايم نا خوش آيند استمردمواژه : س

من مردم روشن و با . رممن، مردم دقيق را که حضور شاخص داشته باشند، دوست دا. در گوش هايمان دميده شده بود
برای اين که مردم را دوست . معرفت را که زنده گی آگاهانه دارند و نی تنها به خور و خواب مشغول اند، می پسندم

: شاعر معروف باری گفته بود » برودسکی. ج«. داشت، بايد منشی عمومی حزب کمونيست يا يک مستبد زورگو بود
 ."برای من درخت، مهم تر از جنگل است"

. منزوی بسازد» غرب«به دورادورش ديواری بر افراشته که خود را از » روسيه«شما در کتاب تان نوشته ايد که : ش 
 چرا چنين ديواری بر افرشت شده است؟
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در سال نود سده پار، مقام های پيشين کارت های حزبی خويش را  سوختاندند و » اتحاد شوروی«پس از سقوط : س 
ما، انقالب . ، عوض کردند»جرمنی«، ساخت »سدان«سياه خويش را با تيز رفتار های سياه مدل » والگا«موتر های 

در ماه . ب، از قدرت دست کشيدند.ج.نی مقام های حزب کمونيست و نی جنرال های ک. خويش را غسل تعميد نداديم
فلکس « آن پيکره که در.ب.ج.، ساختمان ک»لوبينکا«اگست نود يک، من درميان جمعيتی در برابرعمارت 

چنان به نظر می آمد که به آن دوران، نقطه . ، پايه گذار اين دستگاه را سر نگون می نمودند، ايستاده بودم»درژنسکی
اين قدرت، در سنگ وجدان نا خود . کم بها داده بوديم» شوروی.ا«اما، به گمان من، ما به قدرت . پايان گذارده شده است

جرمنی غربی، پس از اتخاد به آينه يی در برابر شهروندان جرمنی .  دهه، حک يافته بودآگاه مردم، در درازای هفت
 .ما، به چنين آينه يی دسترسی نداشتيم. شرق بدل شد

بر سر گاز و تيل، بيانگر اين » روسيه سپيد«آيا آخرين برخورد با . شما دررشته انجينری تيل، تحصيل نموده ايد: ش 
 ی خواهد اراده اش ر بر ديگران  تحميل نمايد؟م» مسکو«واقعيت نيست که 

ــ يا » بالتيک« و کشور های » آذربايجان«، »گرجستان«حکومت ما تا کنون به اين واقعيت عادت نگرفته است که : س
تصادف اين که من دفاعيه  . ، ــ حاال کشور های مستقل اند»شوروی.ا«اگر درست تر بگويم تمام کشور های پيشين 

 .رمورد انکشاف نل های تيل به حيث وسيله يی که می توان با آن ها ديگران را خفه نمود ، نوشته امخويش را د
 آيا شما در اين مورد به صورت روشن و مشخص چی چيزی نوشته ايد؟: ش 
رب ما هرگاهی که سزار و يا شاهنشاه، ارداه فرمايند، می توانيم د" در بخشی از کتابم چنين می خوانيد، . بلی: س 

 ."نفسگاه ها و  گلوگاه ها راببنديم و آنان را خفه بسازيم
 در پيش بگيرند؟» روسيه«با حکومت » جرمنی«چی بر خوردی را بايست رهبران : ش 
شما بايست از روسان بخواهيد تا حقوق بشر را . ، بايست فرياد اعتراضش را بلندتر و بلندتر بيرون بکشد»غرب«: س 

به سوی » روسيه« اگر همه سازش ها را کنار بگذاريم، من از خوم می پرسم که آيا .بدون خدشه رعايت نمايد
گام به گام به عقب، به سوی امپراتوری » روسيه«. دموکراسی ره می سپارد يا نی؟ برای من جواب مثبتی وجود ندارد

با نگاه بی تفاوتی به ما » غرب«برای ما دردناک ترين رويداد اين می باشد که . زورگويی و خودکامگی بر می گردد
اين  اشتباه . اين امر دردناک را پذيرفته است که به ما نگاهی نيندازد» غرب«برداشت ساده من اين است که . بنگرد

 .بايست توجه جدی به ما بنمايد» غرب«. بزرگ است
 را می شناسد؟» روسيه«به درستی» غرب«آيا : ش 
در همين حال از دولت . ه يی می ستاند، شگفتيی را را بر نمی انگيزدهرگاه مقامی رشو» روسيه«در . بلی و نی: س

اين . چنين تصويری ارايه می گردد که شايسته گی پرستش را دارد و بايد به پايش خم شد و برايش نذزی پرداخت
عاديی بدل شده کردار، برای شما امر پوچ و غير اخالقی به نظر می آيد، اما، برای روسان به يک امر پيش پا افتاده و 

 .است
نيز چنين برخوردی در برابر دولت صورت می گرفت، اما، اين امر پس از پايان استبداد » جرمنی«در گذشته، در :ش 

 .، بازی می نمايد»امريکا.م.ا«امروز، دولت نقش ميانه رو و معتدلی را در جامعه، مانند . ، دگر گون شد»نازی«
والديمير «باری . رفت و رخداد که شما دارای نظام مبتنی بر دموکراسی هستيداين امر به خاطر و سببی صورت گ: س 

در يک نظام مبتنی بر دموکراسی تمام عيار، تصوير رهبر کشور نبايد از اندازه " ، نويسنده روسی گفته بود، »نُبکـُـف
 ."يک تکت پستی بزرگ تر باشد
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