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 Reports  گزارشھا

  
  يونگه ولت 
   راينھارد الوترباخ:سندهيون

  نسترن نصرتی: فرستنده
  ٢٠٢٢ اگست ٢٩

 ؟است  آيا فاشيستی بودن دولت اوکراين يک دروغ ساخت پوتين

  
 و سياه که رنگ فاشيستھا در اوکراين است جوانانی در اوکراين ھستند که صورت خود را با رنگ ھای سرخ اينھا

 خود حمل می ن را باکنند و تصوير اسپان باندرا فاشيست اوکراينی و ھمدست نازی ھا در کشتار يھوديا آميزی می رنگ

 .کنند

***** 

 .شود جای کارل مارکس، انگلس و باکونين نام ھای فاشيست ھا زينت بخش خيابان ھای کيف میه ب

  کرانبه جای متف» فاشيست ھا«

به جای آن ھنگ نئونازی جايگزين  –نام مارکس، انگلس و باکونين پاک شد . خيابان در کيف تغيير نام داده شد٩٥

  .شد

ر شوروی  خيابان و ميدانی را که نام آنھا يادآور روسيه يا اتحاد جماھي٩۵در کيف، شورای شھر تصميم گرفته است 

  .است، تغيير نام دھد

ی مانند آستاراخان، ئنرال ھای ارتش شوروی تحت تأثير اين تغيير نام قرار می گيرند، بلکه نام ھای جغرافياجنه تنھا 

  .ر اين تغيير نام ھا قرار می گيرندبريانسک يا درياچه بايکال و ھمچنين آثار کالسيک ادبيات روسی نيز تحت تأثي
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نويس  نويس، الکساندر پوشکين شاعر و لو تولستوی رمان  داستانۀمانند ايوان کريلوف نويسندھای روسی  کالسيک

  .اند خيابان ھای کيف را ترک کنند مجبور شده

اين واقعيت که مخالفان جنگ روسيه در حال حاضر با خوشحالی متنی از تولستوی را نقل می کنند که در آن او ميھن 

را به عنوان حماقتی که فقط به نفع حاکمان  –کيدش بر ميھن پرستی روسی است أما تھر نوع ميھن پستی، ا –پرستی 

 به گوش تغيير نام دھندگان نخورده است وگرنه شايد در مورد تولستوی يک ًاست، مورد انتقاد قرار می دھد، ظاھرا

  .شدند  قائل میءاستثنا

روسيه به قفقاز تبعيد شد، بايد از خيابان ھای کيف ميخائيل لرمانتوف شاعر رمانتيک، که به دليل انتقاد از وضعيت 

ًناپديد شود، ھمانطور که آنتون چخوف نمايشنامه نويس و نثرنويس غيرسياسی و عميقا انسان گرا ھم نامش از کيف 

  .حذف می شود

  :شد» پاکسازی«ًبه ھمين مناسبت، تنھا شخصيت مشھور ادبی که شخصا با کيف ارتباط دارد نيز 

دانند که در   ضد خود میهھاست که او را ب اند، مدت ی که در اوکراين به قدرت رسيدهئھا ناسيوناليست. لگاکفميخائيل بو

 ترسيم ١٩١٨/١٩١٩اوکراينی » بخش جنگجويان آزادی«تصويری نامطلوب از » گارد سفيد«اش  رمان جنگ داخلی

  .کند رزان تحقير می اقتصادی اۀکند و ناسيوناليسم در اوکراين را به عنوان يک پديد می

ويتالی کليچکو، شھردار اين کشور، کمپين تغيير نام را عصر پنجشنبه در حساب تلگرامی خود با بيان اين که اين اقدامی 

  .است، توجيه کرد» برای کاھش دستکاری و نفوذ متجاوزان روس بر تفسير تاريخ ما«مھم 

سبت، کارل مارکس، فردريش انگلس و آنارشيست، ميخائيل در اين منا. ھنوز کامل نشده است» یئفرآيند روسيه زدا«

 –ی ھستند ئوارثان جديد نام ھا اغلب از شاھزادگان قرون وسطا. باکونين نيز زير چرخ ھای تغيير نام قرار گرفتند

  .افرادی که برای ھيچ کس خارج از دايره و محيط ملی گرايان اوکراينی شناخته شده نيستند

و مواردی » بلوار پارتيزان مليتوپل«، »خيابان قھرمانان ماريوپل« پروپاگانديستی مانند ۀھيج کننديا نام ھای تحريک و ت

  .اند از اين دست به جای آنھا انتخاب شده

خيابان «اما به جای خيابان مارشال مالينوفسکی که به نام وزير دفاع سابق شوروی نامگذاری شده است، اکنون 

  . است که به منظور تجليل از يک واحد نئونازی ارتش اوکراين استنصب شده» قھرمانان ھنگ آزوف

 .ناميده می شود »UPA ميدان قھرمانان« نظامی سازمان فاشيست ملی گرايان اوکراين ۀميدان توال اکنون به نام شاخ

  .ی آشکارا فاشيستی مشکلی نداردئحتی رئيس جمھور ولوديمير زلنسکی نيز با نمادگرا

اعی توييتر اين ھفته تصويری منتشر شد که چگونه رئيس دولت اوکراين پيام روز استقالل خود را در  اجتمۀدر رسان

کرد، به  را بر روی آستين لباس خود حمل می SS Galicia روز چھارشنبه با يک سرباز اوکراينی که نشان لشکر

  .تصوير کشيده بود

زی چيز غيرمعمولی نيست، و در لويو در غرب اوکراين با اين حال، اين گونه تظاھرات فاشيستی در اوکراين امرو

  :شود اشاره به اين سنت نوعی فولکلور مثبت ارزيابی می

ی را با نشان اين گردان ھای متحد نازی را در ورزشگاه به ئًمرتبا بنرھا Karpaty Lviv ھواداران باشگاه ليگ محلی

 با ھمکاری ھمدستان اوکراينی آنھا پايه گذاری شد ١٩۴٣ لمانی در سالاگذارند اين گردان توسط نازی ھای  نمايش می

 در نبرد برودی در ١٩۴۴و سرانجام اين گردان ھا توسط ارتش سرخ اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی در تابستان 

 .از بين رفتند Lviv شرق

 


