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 ھينترگروند
  رضا نافعی:برگردان از

  فريد پرواز: فرستنده
 ٢٠١۵ می ١۵

  لمان و امريکا می ايستدامقابل » جمھوری خلق دونباس«

 

خانم سوزان ويت .  نه نفری حکومت موقت آن استۀيوانويچ مرکوويچ، سخنگوی جمھوری خلق دونباس و عضو کميتا

 مصاحبه ھينترگروند، با او در ساختمان حکومتی در دونتسک که در اشغال جدائی طلبان است ۀ اشتال ، دبير نشري–

  .کرده است

 
  يست؟ لطفا بگوئيد اختالف شما با حکومت کی يف بر سر چ-

.  دونباس جنگ اقتصادی می کنندۀبا منطق.  اختالف بر سر پول است–له سياسی نيست أمس. له پول استأ اصل مس-

 اروپا ازحکومت اوکرائين ۀاتحادي.  ذوب آھن تعطيل شودۀ معدن و کارخان۶٠ پولندقرار است در اوکرائين و در 

 رقابت ۀلمان دوباره رونق پيدا کنند و در عرصانگلستان و خواسته است که در اين جھت گام بردارد تا صنايع سنگين ا

در اطراف دونتسک واحد ھای ويژه گشت می زنند و کارگران بيکار و معترض . ھا به موقعيت بھتری دست يابند

را آنھا معادن بيشتری . وضع ما خيلی بد است. معادن را که باريکاد بر پا کرده اند به ضرب گلوله از پای در می آورند

 ۀ بايد با ھم متحد شوند و با سياست اتحاديپولندکارگران معدن در غرب و شرق اوکرائين و در . تعطيل خواھند کرد

  .اروپا مبارزه کنند
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  طور مشخص چيست؟ه  شما بۀ برنام-

. گی می کنندآنھا با پول ما زند. ما ديگر نمی خواھيم برای مناطق ديگر اوکرائين کار کنيم.  ما خواستار جدائی ھستيم-

لمان در آيد، مستقل بود و جمھوری ا به تسخير ١٩۴١ دنباس صد سال پيش نيز، مدت ھا پيش از آن که در سال ۀمنطق

رئيس شورای مرکزی، فيودور سرگی يف، سوسياليست بود، که پس ) ١.( کيريوی خوانده می شد–سويتيک دونتسک 

 استراليا بازگشت و موفق شد تمام مراکز صنعتی را که در شرق  از تبعيدگاه خود در١٩١٧ در سال بروریاز انقالب ف

در زمان .  مستقل بماند،ھدف اين بود که اين منطقه که از لحاظ اقتصادی نيرومند بود. اکرائين متمرکز بودند، دولتی کند

) ٢.(وکرائين استتا امروز ھم دنباس مھمترين قدرت اقتصادی در ا.  اقتصادی خوب بودۀستالين و برژنيف ھم ترازنام

  . ما به وضع اقتصادی خود بھبود بخشدۀ اروپا می خواھد براين منطقه مسلط شود و به ھزينۀولی حاال اتحادي

  

   مناسبات کنونی شما با اوکرائين چگونه است؟-

.  خوبی نيستۀدر حال حاضر ھمساي.  ماستۀاوکرائين ھمساي. ميان جمھوری ما و اوکرائين مرز مشخصی وجود دارد

آن کس که .  تحت تسلط ما رئيس جمھور اوکرائين فاقد قدرت حکومتی استۀدر منطق. ولی ما بايد با آنھا زندگی کنيم

  .اينجا حکومت می کند رئيس جمھور جمھوری خلق دونتسک است

  

  …ولی ارتش اوکرائين در اين منطقه فعال است.…-

حاال در . قدرت نرسيده استه حکومت اوکرائين از طريق قانون ب. يايند ما از آنھا خواھش نکرده ايم که به اينجا ب-

. ما در آنجا با ارتش اوکرائين در جنگيم. اسالويانسک به شھروندان آرامش طلب حمله می کند و آنھا را از پای در آورد

  . يک روزنامه نگار روس را ربودند آنھا اخيراً ۀکماندوھای ويژ

  

  . فعال است سکتور راست ھم در منطقه-

. وضعيت ھرلحظه، ساعت به ساعت، می تواند عوض شود. ولی نيروی آنھا آنقدر نيست که دست به حمله بزنند.  بله-

  .حتی اين ساختمان ھم که در آن ھستيم امن نيست

  

  لمان در مورد اوکرائين چيست؟اويژه ه  اروپا ، بۀ نظرتان در بارۀ سياست اتحادي-

.  بحران اقتصادی اروپا را می دھيمۀما با خون خود ھزين. ان کی يف ھمکاری نزديک داردلمان با زورمدارا دولت -

  .ھر دولتی در فکر مردم خود است، ولی اين دليل مشروعی برای خونريزی نيست

  

   حال بايد چه اتفاقی بيفتد؟-

 ۀمريکا، اتحاديامنظورم . ديگر را نکشيم له اين است که ما يکأمھم ترين مس. وری بزرگ خواھيم شد ما يک جمھ-

ولی ما در برابر ارتش . ھيچ جا اسلحه نخواھيد ديد: سری به تمام طبقات اين ساختمان بزنيد. اروپا و روسيه است

ولی حکومت کی يف را مردم انتخاب .  با ھمه–آرامش زندگی کنيم و ما می خواھيم در صلح . اوکرائين خواھيم ايستاد

  .حکومت کی يف يک خونتاست. دست گرفته انده ت را بنکرده اند، آنھا با جنگ قدر

  

   اگر ارتش اوکرائين به دونتسک حمله کند شما چه خواھيد کرد؟-
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عالوه بر اين . ما از روسيه تقاضای کمک خواھيم کرد. ما تنھا نيستيم.  تاريخی استۀ ما بخشی از روسيۀ منطق-

  . مليت زندگی می کنند١۵٠يش از در اينجا ب.  بين المللی است کامالً ۀدونباس يک منطق

  

   شما تا چه حد از پشتيبانی مردم برخوردار ھستيد؟-

در برابر ارتش اوکرائين ايستادن . ما نمی توانيم بگوئيم مردم چه خواھند کرد.  اين را پس از رفراندم خواھيم دانست-

 در حال حاضر در اسالويانسک می ما آنچه را که. وضعيت از منطقه به منطقه فرق می کند . بسيار خطرناک است

مريکا، اآنوقت .  از نظر آنھا با خبر خواھيم شدی ماه م١١روز . گذرد می بينيم، رفتار مردم در دونتسک را خواھيم ديد

  . اروپا و روسيه ھم از نظر مردم با خبر خواھندشدۀاتحادي

  

  لمان چيست؟ا پيام شما برای دولت -

لمان فاشيسم در ابا حمايت .  ما تعطيل شودۀ معادن در منطقۀ اين پول ندھيد که ھم ديگر به حکومت اوکرائين برای-

بھتر است برای کاری سرمايه . لمان شھروندان جمھوری خلق دنباس به قتل می رسنداکشور ما رشد می کند، با پول 

  .سود مردم باشد، نه برای کشتن مردمه گذاری کنند که ب

  .مصاحبه ممنون از -

—————————-  

 ١٩١٨ بروری ف١٢ کريوی روگ جمھوری شوروی که پايتخت آن شھر خارکف بود روز –جمھوری دونتسک ) ١(

  .ولی زير فشار بلشويک ھا در سالھای بعد منحل شد و باز به جمھوری اوکرائين منضم گشت. اعالم شد

   دست آمده  در صد از کل صادرات اوکرائين از توليد فوالد ب٢٨ – ٢٠١٣در سال ) ٢(
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