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 11/22/2211          ف، هیرمند

 

 «رویای روسی» والدیمیر پوتین مدافع
 مصاحبه کننده: "توما گوئین"    

 مترجم: ف، هیرمند
 

 یادداشت مترجم:
اشغالگر اتحاد شوروی سابق از وطن ستمکش ما افغانستان  فبروری( روز خروج عساکر 11دلو ) 22مصادف به امروز 

که نظام  را یسال سپری می شود، اما آتش بی ثباتی و جنگ 22گرچه از آن زمان تا حاال تقریباً  .زخمی می باشد جنگزده و
و بازهم گرچه که به بهای هنگفت نا  سوختاندن است، در وطن ما فروزان نمودند تا حاال در سوختن و ها ۀ روسدست نشاند

گردید، اما میراث خوار آن یعنی جمهوری فدراتیف روسیه تا آرامی تقریباً دائمی کشور ما شوروی سابق از صفحۀ تأریخ پاک 
 .آن مجدداً به کار افتاده استماشین جنگی  گذاشته است وکنار ن را غارت سرزمین های دیگران هنوز اشتهای توسعه جویی و

 سرنوشت نیای اش ،این امپریالیزم بی تجربه و فراموش کار
ر تا مگاغفال نموده است  "ناسیونالیزم روسیۀ بزرگ" روسیه را نیز با ُسکردم مر و سپرده استرا به خاطر ن شوروی سابق()

ثبات و امنیت بخشی از اروپا نیز مورد  ریزد و هر روز خون مردم بی گناه شرق اوکراین میبیداری واقعی مردم روسیه، 
 تهدید قرار گرفته است.

بی روسیه را تمسک قرار داده و به ترجمۀ این مصاحبۀ مختصر ولی روی خط واحد تأریخ توسعه طل ،هم دوراین رویداد های از
 ،انتشار یافته 11/22/2211مورخۀ « میترو نیوز»و در روزنامۀ فرانسوی که با "الچنینیوف" به عمل آورده ولی جامع "توما" 

 و اینک متن مصاحبه: را پسند افتد گرامی آن خوانندگان ۀدست یازیدم، تا مگر نکات مفید و آموزند
  

 همکار باشد.با یک بازوی آهنین همراء با غرب  رئیس جمهور روسیه متعهد است: در حوزۀ دیپلوماسی -1» 
 «و توسعه جویی میان وضعیت جنگی متردد در رویاروی با کیف )اوکراین( و او در اوکراین: -2
 

دیمیر در مغز وال» بارۀ مرد مقتدر روسیه، والدیمیر پوتین طی کتابی زیر عنوان  مهمی درارزیابی  تحلیل ووف یمیشل الچنین
خ های پاس با فلسفی می باشد، مطالب این مصاحبه  الچنینیوف فیلسوف بوده و معاون یک مجلۀ  است،به عمل آورده « پوتین

انۀ جانب دو گاینک میان روسیه و  فته کهصورت گر در حالی این مصاحبه رسد، در اینجا به نشر مینامبرده کتاب همین مؤلف 
 .استانعقاد حال  در اوکراین بارۀ صلح در توافقی در« هوالند و میرکل»
 

ن ما را از یک آیندۀ تکان دهنده هشدار ، این  اظهارات تادیخبر می دهو تحریک کننده ه تان از یک تئوری دوگونکتاب در  -
 ؟میدهد

موقعیت  ،حوش در حول و گو های اساسیو  مباحث و گفت ،در برابر توافق در حال امضاء در مینسک باید محتاط بود آری -
ا یدر آورده شود، طوریکه « غیر مرکزی»، به این معنی که آنجا به حالت می چرخد )والیتی از اوکراین( «دونباس» حالت  و

و یا ساحاتی را ایجاد کند که تحت کنترول و حاکمیت  برقرار داشته باشد را ساحۀ ارضی خود آن حاکمیت فعلی خود بر "کیف"
، نیات و دیدگاه های والدیمیر پوتین را از کنم و به طورغیر مستقیم توسط روسیه کنترول شود؟ من سعی می اوکراین نباشد 

عد از هر صورت ببه  یده بتوانیم؛ وابستگی های ایدیولوژیک او را به صورت عریان د تحلیل کنم تا وبدین س 2222سال های 
کند تا مردم روسیه را به دور یک ایدیولوژی  ، موصوف سعی می2212روسیه در سال  یمجدد او به ریاست جمهوربازگشت 

 جوید.در این راه از منابع و سرچشمه های متعدد استفاده می  م، سازمان بدهد وزامپریالیبه شدت متمایل به 
 

 ؟نموده اید یمسم« قطعه بازی م یزامپریال»آنچه را که شما  -
آن در ازای  تا کند دفاع می« رویای روسی»آری پوتین می خواهد مردمش را به گرد یک ایدیولوژی متحد بسازد و از یک  -

به وسیلۀ همین قطعه بازی مطرح  را ایده های امپریالیستی اش ه اش را اکمال و اعمال کند؛ اوبتواند قدرت کامل و همه جانب
  :بنیادی و کند، با بازی نمودن در رشته ها و پیوند های خیلی متعدد می

 

 سال عمر دارد. 02شخص مانند او بیش از که نزد « اتحاد شوروی» با اهمیتاز همه اولتر با بهره برداری از نوستلژی 
 . است زبان خارج از قلمرو روسیهاز مناطق روسی رویدست گرفتن دفاع  آرمان به دنبال آن
توان مثالً برای گزینش مناطقی چون  دکمۀ همبستگی مذهبی را میز لحاظ مذهبی"اورتودوکسی"، این کامپیوتری او اسوم، دکمۀ 

 داد.  بلغاریا، ِسرب ها، و حتی یونان  فشار
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 .علیه غربی ها« سالو ها»"پان سالویزم" است، برای توجیه همبستگی آن  چهارمی
اعظم دیگر که نه  که ایدۀ آن موجودیت یک بر 1222ایخواهد بود، یک جنبش سال ه« یوروآسیاتیک»و بالخره پنجم پروژۀ  

این  خویش،  به گسترش خود در گزین کردنکه به ترتیب با جا یاد خواهد شد« یورو آسیا»بنام  یاعظم اروپا و نه آسیا، بلکه بر
 .سو و آنسو ادامه خواهد داد

 

 کردن باب دیگری را در فصل پالن هایش به خاطر می آورد؟ باز ،«یمسیر روس» این که -
چه به  وجود دارد، ایده ای که در آن 12، که در روسیه از اوایل قرن "سالوگرایی" را به خاطر می آورد رواجاین روش،  -

کند، در این جا یک خصوصیت روسی وجود دارد و لذا یک  هقب مانده، مشاهدنسبت به غرب، عطریق روسیه نباید خود را 
 فرهنگی، اجتماعی و مذهبی مخصوص به خود آن استوار می باشد. که بر پایۀ خاص انکشاف مسیر

اشیم ما می خواهیم خود ما ب» که تائید گر این نظرش باشد:استناد کند  یو رواج هایمنابع  کند به ز پیش سعی میپوتین بیش ا
 «ها از قرن هاست که مانع ما می شوند.ولی غربی 

 

 بازهم فردا های خوشایندی را پیش رو خواهد داشت؟« پوتینیزم»آیا  -
ه بازگو ، کاست «ایدیولوژیک هاییادداشت کار»فقط فعالً  ، آنچه در زیر این نام می بینیم،تا هنوز وجود ندارد واقعاً  پوتینیزم  

این دکتورین وجود  یجهات متعدد به بازی نشست. برای من روشن نیست که فردا ها توان با چگونه می از کجا وخواهد کرد، 
مواردی در   است، مواردی در حال تحرک و جنبش به این سو اما چیزی که واضح است آنکه ال اقل از دوسال  ! خواهد داشت

قویاً امپریالیستی و جنگ طلبانۀ  خواهد بود مگر بخشی از فرهنگ روسی، بخشاین جنبش چیزی ن حوزۀ بیداری ملی، معهذا
 آن.
 

 پایان

mailto:maqalat@afghan-german.de

