
 مقدمه:

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي، تغییراتی جدي در جغرافیاي سیاسی جهان به دنبال 
داشت. بعد از تکه تکه شدن این کشور، مردمی که تا پیش از آن در زیر یک پرچم 

نوعی سردرگمی و احساس جدا با شعار اتحاد و برابري زندگی کرده بودند، دچار 
شدند. احساس سرخوشی استقالل با خالء هویتی در » هویت مصنوعی«شدن از یک 

هم آمیخته شد. فرایند بازگشت به اصل خویش آغاز شد و آرام آرام شدت گرفت. 
زبان روسی که در طول حیات اتحاد جماهیر شوروي زبان رسمی و دولتی تمام 

سال گذشته، وزن و  25رایط سیاسی و ژئوپولتیکی طی ها بود، با تغییر ش جمهوري
جایگاه خود را به آرامی از دست داده، ابتدا از زبان رسمی و دولتی به زبان معاشرت 
بین اقوام و بعد به ابزاري براي ارتباط بین مردم این کشورها تبدیل شد. امروز 

ها نیز و دانشگاه جایگاه این زبان به سطحی رسیده که حتی از برنامه درسی مدارس
 حذف شده است.
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اي برخوردار از جایگاه حقیقی و حقوقی و سیستمی زنده و در حال تغییر است که با محیط زبان مقوله
گیرد. حقوقی بودن آن با جایگاهش در قوانین و حقیقی اطراف خود و عوامل مختلف در تعامل قرار می

انین در ارتباط است. اواخر قرن گذشته به دالیل متعدد، بودنش با استفاده واقعی از آن بر مبناي قو
هاي مهم دنیا دستخوش تغییر شد. جایگاه حقوقی و حقیقی زبان روسی به عنوان یکی از زبان

هاي جدید ملی و فراملی مبتنی بر و تدوین سیاست "روس زبان"هاي تازه زندگی در منطقه واقعیت
قومی از جمله زبان شد.  – تدریجی زبان روسی و تقویت عناصر ملیها منجر به کنار زدن این واقعیت

فرهنگی به تربیت نسل جدید با تکیه بر هویت ملی تازه یا  -اجتماعی – خط مشی جدید سیاسی
هویت ملی فراموش شده پرداخته و با گذشت زمان، جمعیت سخنوران به زبان روسی کاهش یافت. 

شوروي بیش از هر چیز با منافع ژئوپولیتیکی روسیه و ترویج جایگاه زبان روسی در فضاي پسا هامروز
سال از تجزیه شوروي،  25زبان روسی براي دستیابی به اهداف مختلف گره خورده است. با گذشت 

روسیه هنوز حاضر به پذیرفتن مرگ ابرقدرت قرن بیستم نیست. با وجود تغییر معادالت سیاسی و 
وي، روسیه همچنان براي حفظ نفوذ و جایگاه پدرخواندگی فرهنگی کشورهاي حاصل از تجزیه شور

کند که یکی از محورهاي آن ترویج و حفظ زبان روسی است. با وجود اینکه خود هزینه و تالش می
سیاست پذیرش مهاجر و ارایه حقوق شهروندي، حق تحصیل رایگان و ورود به بازار کار روسیه براي 

کنند، اما در همین کشورها زبان روسی عمدتا ثبتی را طی میکشورهاي شوروي سابق تا حدي روند م
  به حاشیه رانده شده است. 

هاي سابق شوروي بررسی در مطلب حاضر سعی بر این است که وضعیت زبان روسی را در جمهوري
  کنیم.

  

  اوکراین

هاي قومی هاي اقلیتبکارگیري و دفاع از زبان روسی و سایر زبانقانون اساسی اوکراین ضامن توسعه، 
انتشار لوایح قانونی اوکراین به صورت «فرمان رییس جمهور اوکراین  1طبق بند  1در اوکراین است.

، 96/1207، شماره 13/12/1996مورخ » خبرنامه رسمی اوکراین«هاي اطالعاتی تحت عنوان بولتن
هاي حقوقی در وزارت دادگستري اوکراین به زبان دولتی و زبان روسی (ترجمه متن قوانین و آیین نامه

                                                        
1 Конституция Украины – Раздел 1 статья 10 [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://rada.gov.ua/uploads/documents/27396.pdf [дата обращения: 14.06.2016] 
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شود. وزارت دادگستري اوکراین در عین حال موظف به انتشار قوانین و سایر مقررات روسی) منتشر می
پارلمان اوکراین الیحه  2012افتد. سال کشور به زبان روسی است. با این حال عمال چنین اتفاقی نمی

اوت همان سال به  10را به تصویب رساند و از » هاي اصلی حکومت در حوزه زبانسیاست«ی قانون
% جمعیت روس زبان 10اي براي اجرا گذاشت. در این الیحه قانونی، زبان روسی تا جایگاه زبان منطقه

- لفترسید. با این حال، مخابه همین واسطه، جایگاه زبان اوکراینی به سطح جدیدي می 2پایین آمد.

پارلمان کشور آن را لغو کرد. در حال حاضر، به  2014فوریه  23هاي زیادي با الیحه مذکور شد و روز 
دلیل اختالفات بین فدراسیون روسیه و اوکراین، مقامات اوکراینی سعی در محدود کردن زبان روسی 

توان اشاره مونه میگیرند. براي نداشته و حقوق سخنوران به زبان روسی را در این کشور نادیده می
کردند. سال مدرسه در سراسر اوکراین به زبان روسی تدریس می 4633در حدود  1990کرد که سال 

مدرسه و عمدتا در مناطق جنوب شرق کشور رسید. تعداد دانش آموزان  1149این رقم به  2010
و کیفیت آموزش برابر کمتر از گذشته است  7کنند تا سراسر کشور که در این مدارس تحصیل می

هاي اخیر روند اوکراینی شدن آموزش در سطح عمومی و حتی در زبان نیز افت کرده است. در سال
  بین جمعیت روس زبان شدت گرفته است. 

شود و عمال احکام و مقررات دولتی به زبان هاي گروهی در کشور کنار زده میزبان روسی از رسانه
ر غرب و بخش مرکزي اوکراین پیشتر به پایان رسیده بود و تنها شوند. این پروسه دروسی منتشر نمی

در بخش شرقی و جنوب شرق همچنان زبان روسی حفظ شده بود که با اقدامات جدید و محدود 
دهند. مقامات کشور هر گونه اقدامی در کردن حوزه عملکرد زبان و فرهنگ روس، به کار آن خاتمه می

  دانند.تضعیف استقالل کشور می جهت حفظ زبان روسی را به معناي

  

  بالروس

پس از فروپاشی شوروي، دولت در راستاي سیاست احیا و ترویج فرهنگ و زبان مردم این کشور، دست 
 به اصالحاتی زد. با این حال زبان روسی در این کشور به سرنوشت اوکراین دچار نشد. قانون اساسی

اعالم کرد که زبان روسی در کنار زبان بالروسی از  1996بالروس پس از برگزاري همه پرسی سال 

                                                        
2 Фонд русский мир. – Русский язык официально приобрёл на Украине новый статус 10.08.2012. 
[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://russkiymir.ru/news/42893/ [дата обращения: 
14.06.2016] 
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در بالروس از بین  3).17جایگاه حکومتی و رسمی برخوردار است (بخش اول قانون اساسی، ماده 
 2012کنند. با این حال، آمار سال % خود را روس اصیل معرفی می15میلیون نفري، تنها  10جمعیت 
% 23کنند (هاي زندگی از زبان روسی استفاده می% جمعیت کشور در تمام حوزه70دهد که نشان می

شود: از زبان روسی در بالروس از دو کانال حمایت و تقویت می 4کنند).از زبان بالروسی استفاده می
عنوان  برنامه هدفمند فدرال تحت 2015طرف حکومت بالروس و از سوي فدراسیون روسیه. سال 

به  2011ژوئن  20به کار خود پایان داد (برنامه دولت که » 2011-2015هاي زبان روسی براي سال«
  5»).492شماره «تصویب رسیده بود 

- (همکاري» روس ساترودنیچستوا«دفتر نمایندگی سازمان  2015در چارچوب اجراي این برنامه، سال 

هاي آموزشی و ادبیات را تهیه کتب مرجع، کتاب هاي روسیه) در جمهوري بالروس کار خود در حوزه
  به مراکز آموزشی و فرهنگی در این جمهوري تحویل داد. 

در نشستی اظهار کرد که مناسبات بین » روسکی میر«لودمیال وِربیتسکایا، رییس هیات امناي بنیاد 
ه که دو ملت را به قابل تبیین است، زیرا آنچ» خویشاوندي فرهنگی«روسیه و بالروس در قالب مفهوم 

   6هاي انسانی مشترك است.کند، نه تنها زبان، بلکه گذشته تاریخی و ارزشهم نزدیک می

امروزه در بالروس، برخالف اوکراین شرایط و جایگاه زبان روسی رضایت بخش است. دانشجویان براي 
بان براي شرکت در امتحان را دارند. عالوه بر این، زبان روسی در ورود به دانشگاه حق انتخاب ز

توان نتیجه بالروس جزیی از سیستم و برنامه آموزشی در سراسر کشور است. بر همین اساس می
گرفت که زبان روسی نه تنها تضعیف نشده، که حتی مواضع خود را به خوبی حفظ و تقویت کرده 

                                                        
3 Конституция Республики Беларусь. – Раздел 1, статья 17. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=6351 [дата обращения: 14.06.2016] 
4 ИА Naviny.by. – По официальным данным, белорусский язык использует 23% населения. 
[Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://naviny.by/rubrics/society/2012/02/21/ic_news_116_387459/ [дата обращения 14.06.2016] 
5 Постановление Правительства от 20 июня 2011 года №492. – О федеральной целевой программе 
«Русский язык» на 2011-2015 годы [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://xn--
80abucjiibhv9a.xn--
p1ai/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/405/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0
%BB/117/11.06.20-
%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5-
%D0%BD%D0%B8%D0%B5_492.pdf [дата обращения: 14.06.2016] 
6 Фонд Русский мир.- Русский язык в Белоруссии является языком международного образования. 
[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://russkiymir.ru/news/207434/ [дата обращения: 
14.06.2016] 
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بان روسی در حوزه مدیریت کشور، علم، آموزش عالی و متوسطه و توان گفت که زاست. به جرات می
  هاي گروهی به نسبت زبان بالروسی ارجحیت دارد.رسانه

  

  ازبکستان

مقامات این کشور پس از اعالم استقالل، خط مشی سیاست زبانی را از زبان روسی به ازبکی تغییر 
مدرسه برنامه آموزشی را با  1230) در 1992اگر در نظر بگیریم که تا پیش از آن (در سال دادند. 

مدرسه کاهش پیدا  813تعداد این مدارس به  2000کردند، از سال تکیه بر زبان روسی تنظیم می
شد. مدرسه زبان روسی به عنوان زبان اصلی تدریس استفاده می 170کرد و در عین حال تنها در 

برابر پایین آمد. طی یک سال از  4،5کردند تا آموزانی که به زبان روسی تحصیل مید دانشتعدا
به غیر از دانشگاه فرغانه، عمال تدریس به زبان روسی از سیستم آموزشی حذف شد و  2001-2000

ت اصالحاتی در قانون اساسی کشور درباره زبان دولتی صور 7تنها گروه و بخش زبان روسی باقی ماند.
هدف آن تقویت و تحکیم زبان ازبکی در تمام  8گرفت که زبان ازبکی را جایگزین زبان روسی کرد.

سطوح و حتی استفاده از خط التین به جاي خط سیریلیک بود. با وجود این اقدامات، در ازبکستان و 
ر شهر فرهنگی مردم نقش مهمی دارد. د – بویژه در منطقه تاشکند، زبان روسی در زندگی اجتماعی

آنگرن واقع در استان تاشکند، تقاضا براي تحصیل به زبان روسی باالست و زبان روسی در بخش 
تولیدي و حتی سطوح غیررسمی جایگاه خود را تا حدي حفظ کرده است. از طرف دیگر، سیاست 
اجباري کردن تسلط به زبان روسی براي مهاجرین کار در آژانس فدرال مهاجرت فدراسیون روسیه 

کند. نکته قابل توجه این است که روسیه در این دم این مناطق را تشویق به یادگري زبان روسی میمر
کند، و باالبودن تقاضا براي حفظ زبان روسی ابتکار داخلی منطقه براي زبان روسی سرمایه گذاري نمی

روسی در با وجود تنگ شدن عرصه براي مانور زبان روسی در ازبکستان، زبان  9شود.محسوب می
  هاي گروهی و سیستم آموزشی همچنان حضور دارد. رسانه

                                                        
7 МИД РФ. – Доклад русский язык в мире. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://www.mid.ru/-maps/uz/-/asset_publisher/n9psHApVxR46/content/id/549698 [дата обращения: 
14.06.2016] 
8 Закон Республики Узбекистан. – О внесении изменений и дополнений в закон о государственном 
языке Республики Узбекистан. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://www.lex.uz/pages/GetAct.aspx?lact_id=121433 [дата обращения: 14.06.2016] 
9 Цыряпкина Ю.Н. Русский язык и социолингвистическая ситуация в Узбекистане // Мир науки, 
культуры, образования. № 6 (49) 2014, с. 508 
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  قرقیزستان

بعد از فروپاشی شوروي و کسب استقالل، زبان روسی جایگاه پیشین خود را از دست داده و به جایگاه 
% مردم قرقیزستان 48تنها  2009هاي قرقیزي و ازبکی تنزل پیدا کرد. طبق آمار سال سوم بعد از زبان

  کنند.ان روسی تکلم میبه زب

، بیشتر افرادي که زبان »زبان روسی در قرقیزستان«به گفته یکی از اعضاي هیات تحریریه مجله 
گیرند، به دنبال مهاجرت و اقامت در روسیه هستند (قرقیزها زبان روسی را در قرقیزستان فرا می

براي ادامه تحصیل و اشتغال  هاي بیشتري رادر حقیقت زبان روسی فرصت 10گزینند).روسی را برمی
- گذارد. یکی از مشکالت در حوزه آموزش زبان، فقدان نیروي کارآمد در دانشگاهدر پیش روي آنها می

هاي هاي کشور است. به اعتقاد سرگی ماسائولوف، رییس مرکز مطالعات براي آینده، تقویت کانال
مشکل  11هاي روسیه بسیارند.برنامه مندان به تماشايروسی زبان در این کشور است، زیرا عالقه

گیرد، وجود احزاب اپوزیسیون است که با اقدامات متعدد دیگري که در مقابل زبان روسی قرار می
خواهان تضعیف روابط میان روسیه و قرقیزستان هستند. به اعتقاد ایشان، زبان روسی عرصه را براي 

، رییس کمیسیون ملی در امور زبان ملی اظهار کند. اگمبردي ارماتوفشکوفایی زبان قرقیزي تنگ می
ها از جمله وزارت حوادث غیرمترقبه، وزارت کشور و وزارت فرهنگ، اسناد کرده که برخی از وزارتخانه

هاي کشور اسناد را همچنان اما برخی دیگر از ارگان 12اند.دولتی را به زبان دولتی (روسی) برگردانده
  کنند. و در توجیه این اقدام به موازین قانون اساسی اشاره می کنندبه زبان قرقیزي تنظیم می

در قانون اساسی قرقیزستان گفته شده که زبان دولتی جمهوري قرقیزستان، زبان قرقیزي است و زبان 
  13قانون اساسی). 10روسی حکم زبان رسمی را دارد (ماده 

                                                        
10 Киргизы выбирают русский. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://rusplt.ru/society/russkiy-yazyik-kirgiziya-26241.html [дата обращения: 14.06.2016] 
11 Российское присутствие абсолютно необходимо в Центральной Азии. [Электронный ресурс] // 
Режим доступа:  
http://rusplt.ru/society/tsentralnaya-aziya-rossiyskoe-prisutstvie-25818.html [дата обращения: 
14.06.2016] 
12 ИА Российская газета.- Кому мешает русский язык? [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
https://rg.ru/2015/03/26/yazyk.html [дата обращения: 14.06.2016] 
13 Сайт правительства Кыргызской Республики. – Конституция Кыргызской Республики. Статья 10. 
[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.gov.kg/?page_id=263&lang=ru [дата 
обращения: 14.06.2016] 
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را به کمک » سفیران زبان روسی«قویت جایگاه زبان روسی در این کشور برنامه روسیه براي ت
انستیتوي تخصصی زبان روسی پوشکین به اجرا درآورده است که در چارچوب آن دانشجویان 

هاي روسیه در طول یک هفته به دانش آموزان کالس پنجم تا هفتم درس زبان و ادبیات دانشگاه
قرقیزستان، این برنامه به حل مشکل حاضر در  – یس دانشگاه اسالو روسیهدهند. به گفته ریروسی می

   14کند.منطقه کمک زیادي می

  

  آذربایجان

قرن گذشته تاثیرات خود را بر وضعیت زبان روسی نیز  90سیاسی بعد از سال هاي  – حوادث اجتماعی
به جا گذاشته است. بسیاري از متخصصین روس زبان مجبور به ترك این جمهوري شدند. هزاران 
شهروند روس زبان و روس از این کشور مهاجرت کردند. تعداد مدارس و به دنبال آن دانش آموزان و 

کردند به مرور کاهش یافت. با تمام این احوال، زبان روسی به زبان روسی تحصیل می دانشجویانی که
  در آذربایجان 15»روس ساترودنیچستوا«مواضع خود را حفظ کرد. والنتین دنیسوف، رییس نمایندگی 

در سراسر این  16زبان روسی جایگاه دولتی ندارد، اما زبان دوم مردم و مسئولین است. گوید کهمی
مدرسه، زبان روسی در کنار زبان آذري  380مدرسه روسی فعال است و عالوه بر این در  16 کشور

هاي علمی به شود. برخی کارشناسان حتی به کم شدن تمایل نسل جدید به کسب مهارتتدریس می
داند که فراگیري زبان خارجی و از جمله روسی آینده کنند، زیرا نسل جوان میزبان آذري اشاره می

وضعیت زبان روسی را در جمهوري » روس ساترودنیچستوا«سازمان  17تري را براي آنها رقم می زند.به
کند. به گفته این سازمان نیمی از اعضاي اتحادیه نویسندگان آذربایجان به آذربایجان مثبت ارزیابی می

هاي حمایت از زبان روسی موفق این نکته نیز قابل ذکر است که سیاست 18نویسند.زبان روسی می

                                                        
14 ИА Российская газета. - Волонтёрам помогли сказки. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
https://rg.ru/2015/12/10/project.html [дата обращения: 14.06.2016] 

  ازمان ھمکاری ھای روسیھ کھ شعب خود را در راستای گسترش حوزه زبان روسی در کشورھای مختلف تاسیس می کند. س  ١٥
16 ИА Спутник. – Русский язык является вторым языком в Азерайджане. [Электронный ресурс] // 
Режим доступа: http://ru.sputnik.az/life/20160303/404004502.html [дата обращения: 14.06.2016] 
17 ИА Спутник. – В Азербайджане русский язык постепенно вытесняет родной. [Электронный 
ресурс] // Режим доступа: http://ru.sputnik.az/azerbaijan/20150609/400437055.html [дата 
обращения: 14.06.2016] 
18 ИА Спутник. – В Азербайджане активно развивается русскоязычный сектор. [Электронный 
ресурс] // Режим доступа: http://ru.sputnik.az/culture/20160303/404006132.html [дата обращения: 
14.06.2016] 
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یف رییس جمهور کشور، شعبه در فاصله کمی بعد از فرمان الهام علی 2008اند: سال عمل کرده
  تاسیس شد.» المانوسوف«دانشگاه دولتی مسکو 

  

  قزاقستان

در جمهوري قزاقستان نیز با جدایی از اتحاد جماهیر شوروي و رسیدن به استقالل، خط مشی جدیدي 
هاي زبانی، جمعیتی و شرایط زه زبان بکار بسته و تمرکز خود را بر رفع نیازهاي قومی، ویژگیدر حو

سیاسی و تقویت صلح و ثبات بین اقوام گذاشتند. امروزه زبان روسی در این کشور همچنان متقاضی 
مکاتبات کند: در معاشرت بین مردم، هاي زندگی مردم کشور ایفاي نقش میدارد و عمال در تمام حوزه

سیاسی، متون علمی،  – هاي مختلف و کتب اجتماعیرسمی و غیررسمی، تالیف آثار ادبی با سبک
هاي گروهی اعم از مطبوعات، تلویزیون، رادیو و اینترنت. زبان روسی در هاي دکتري، رسانهرساله

) و در مراودات قزاقستان از جایگاه رسمی برخوردار است (قوانین مربوط به زبان در جمهوري قزاقستان
  کند. بین دولتی نیز قزاقستان از زبان روسی استفاده می

هاي شود، با این حال زبان تخصصی در دانشگاهامروزه در این کشور بیش از یکصد زبان بکار گرفته می
به عبارتی موضع رسمی دولت از زمان کسب استقالل  19شوند.کشور به زبان قزاقی و روسی محدود می

ژانویه سال جاري و کمی پیش از برگزاري انتخابات  27تا امروز بدون تغییر باقی مانده است: روز 
زبان «)، رییس جمهور نظربایف در پیامی به مردم کشور گفت: 2016مارس  20مجلس (در روز 

این حال طبق همین قانون، زبان روسی برابر با زبان  حکومت طبق قانون اساسی، زبان قزاقی است، با
شود و هیچ کس اجازه ندارد این موازین را نادیده بگیرد. توسعه قزاقی در سطوح رسمی استفاده می

وزارت آموزش  2016با این حال، در ماه مارس  20».زبان قزاقی نباید به جایگاه زبان روسی صدمه بزند
تاریخ قزاقستان فقط به زبان قزاقی تدریس خواهد شد.  2018ه از سال و علوم قزاقستان اعالم کرد ک

در زیر » گرایش به قزاقی شدن«به این ترتیب، با دنبال کردن جریانات حاضر در کشور متوجه نوعی 

                                                        
19 Международный институт языков СНГ. – Русский язык в Казахстане. [Электронный ресурс] // 
Режим доступа: http://inlang.linguanet.ru/Cis/CisRussianLanguage/detail.php?ELEMENT_ID=2254 
[дата обращения: 14.06.2016] 
20 Фонд стратегической культуры. – О борьбе националистов Казахстана с русским языком. 
[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.fondsk.ru/news/2016/04/13/o-borbe-
nacionalistov-kazahstana-s-russkim-jazykom-39634.html [дата обращения: 14.06.2016] 
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تمامی فارغ  2050برنامه راهبردي قزاقستان تا سال شویم. طبق شعارهاي توسعه آموزش سه زبانه می
  21هاي جمهوري بایستی به سه زبان قزاقی، روسی و انگلیسی تسلط داشته باشند.هالتحصیالن دانشگا

  

  تاجیکستان

گیرد. توجه به این زبان به خاطر در حال حاضر زبان روسی از نظر کاربرد بعد از زبان تاجیکی قرار می
فظ شده ارتباطات اقتصادي بین کشورهاست و در عین حال جایگاه زبان روسی در حوزه علوم نیز ح

کانال گسترش زبان  زبان شناسان برجسته روس معتقد است که مهمترین یکی از ،است. و.آلپاتوف
سال  10روسی در تاجیکستان، کانال مهاجرت به فدراسیون روسیه است. تعداد مهاجرین کار طی 

زبان  به گفته امامعلی رحمان، رییس جمهور تاجیکستان، 22میلیون بوده است. 2،5تا  2گذشته بین 
کند و این روسی جایگاه خود را در قانون اساسی کشور به عنوان زبان معاشرت بین اقوام حفظ می

موضوع قابل بازنگري و اعمال تغییرات نیست. رییس جمهور تاکید کرده است که زبان روسی بدون 
تاجیکستان  هايهزار دانشجو در دانشگاه 31شود و امروز بیش از استثنا در تمام مدارس تدریس می

توان گفت که مواضع زبان روسی در این کشور کنند. با این حساب میبه زبان روسی تحصیل می
هاي بعد از فروپاشی نیست، اما به دلیل روابط بین روسیه و تاجیکستان در سطوح اگرچه به شکل سال

   23عالی، داراي شرایط رضایت بخشی است.

  

  ترکمنستان

 سیاست 24طبق قانون اساسی این کشور، زبان روسی به عنوان ابزاري براي ارتباط بین اقوام است.
هاي زندگی سیاسی و هاي اخیر در راستاي کنارزدن زبان روسی از تمام عرصهاتخاذ شده در سال

ذف شده و از ماه ژانویه اجتماعی است. امروزه عمال زبان روسی از رادیو و تلویزیون ترکمنستان ح
                                                        

21 Казахстан 2050. – Государственная программа развития и функционирования языков в 
Республике Казахстан. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
https://strategy2050.kz/ru/page/gosprog5/ [дата обращения 14.06.2016] 
22 Алпатов В. М. Русский язык в современном мире. // Решение национально-языковых проблем в 
современном мире, 426 – 430. СПб, 2003 
23 Арефьев А. Л. Русский язык на рубеже XX-XXI веков. М.: Центр социального прогнозирования и 
маркетинга, 2012, с. 146 
24 Портал правовой информации. – Закон о языке Туркменистана. [Электронный ресурс] // Режим 
доступа: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=10680 [дата обращения: 14.06.2016] 
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هاي تلویزیون تغییر کرده است. با بسته شدن مدارس زبان روسی و بیکار شدن فرمت برنامه1998
اند. زبان روسی جایگاه رسمی خود را در مدرسین کارآزموده زبان روسی، غالب این افراد به روسیه رفته
ته در قانون اساسی کشور، مقرر شد که این کشور عمال از دست داده است. بعد از اصالحات صورت گرف

زبان ترکمنی به عنوان زبان دولتی باشد و حق استفاده از زبان روسی براي سخنوران این زبان حفظ 
  26به طور کل جایگاه زبان روسی در ترکمنستان امروز چندان خوب نیست. 25شود.

  

  گرجستان

جایگاه زبان روسی در گرجستان به شدت افت هاي ملی گرایانه در سیستم آموزشی، با تشدید سیاست
بیش از پنج هزار مدرس به خاطر بسته شدن مدارس زبان  2010-2013هاي کرده است. در سال

مدرسه و در سایر مناطق این کشور  2 روسی از کار بیکار شدند. امروز در تفلیس مرکز گرجستان تنها
 50ه عنوان دومین زبان خارجی تقریبا در مدرسه به زبان روسی فعالیت دارند. زبان روسی ب 28

میالدي زبان روسی از جایگاه غیردولتی برخوردار بود. از سال  2005تا سال  27شود.مدرسه تدریس می
به جایگاه زبان خارجی تنزل یافت و امروز زبان انگلیسی از کالس اول دبستان تا پایان دوره  2005

تواند دومین زبان خارجی را دانش آموز می 7ها از کالس تحصیلی در سیستم آموزشی قرار گرفته و تن
نسل جوان گرجستان امروز با زبان روسی  28هاي آلمانی، فرانسوي و یا روسی انتخاب کند.از بین زبان

سال همچنان  40آشنایی اندك و یا در حد صفر دارند. با این حال طبیعی است که گروه سنی باالي 
   29تواند جایگزین زبان روسی شود.و براي این گروه زبان انگلیسی نمیکنند به زبان روسی صحبت می

  

                                                        
25 Портал правовой информации. – Конституция Туркмении. Раздел 1. Статья 14. [Электронный 
ресурс] // Режим доступа: http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2376 [дата обращения: 
14.06.2016] 
26 Арефьев А. Л. Русский язык на рубеже XX-XXI веков. М.: Центр социального прогнозирования и 
маркетинга, 2012, с. 146 
27 Фонд Русский мир. – Логика и статус русского языка в Грузии. [Электронный ресурс] // Режим 
доступа: http://www.russkiymir.ru/publications/157976/ [дата обращения: 14.06.2016] 
28 Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. – Статус 
русского языка в Грузии. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://pravfond.ru/?module=articles&action=view&id=935 [дата обращения: 14.06.2016] 
29 Журнал Стратегия России. – Русский язык в Грузии. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://sr.fondedin.ru/new/fullnews_arch_to.php?subaction=showfull&id=1269860515&archive=126986
0794&start_from=&ucat=14& [дата обращения: 14.06.2016] 
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  ارمنستان

هاي آن به روابط کند که ریشهزبان روسی در زندگی اجتماعی مردم ارمنستان نقش مهمی ایفا می
آرمن آشوتیان، وزیر علوم ارمنستان معتقد  گردد.تاریخی بین مردم دو کشور روسیه و ارمنستان برمی

هاي زندگی ارمنستان از جمله در بخش همکاري هاي فناوري است که زبان روسی در برخی از حوزه
زبان روسی در تمام مدارس این کشور از سال دوم به عنوان یکی از  30نظامی نقش بسیار مهمی دارد.

شود. از آنجا که ز کالس سوم به دروس اضافه میشود. زبان دوم خارجی ادروس اجباري تدریس می
کنند، جاي بسیاري از شهروندان این کشور با کار و کسب درآمد در روسیه خانواده خود را تامین می

مردم در وهله اول به فراگیري زبان روسی اهمیت بدهند. عالوه بر این، روسیه خود تعجب نیست که 
اقدام به ایجاد فضاي کار در این » و کشورهاي مستقل همسودمساعدت به مناطق «در چارچوب برنامه 

   31کند.کشورها و از جمله ارمنستان می

  

  لیتوانی

دولت لیتوانی خط مشی جدیدي در سیاست زبانی اتخاذ کرده و  1991درست بعد از حوادث سال 
ایگاهی براي زبان بکار بست. قانون اساسی زبان لیتوانی را به عنوان زبان دولتی اعالم کرده و هیچ ج

  32روسی قایل نشد.

هاي هاي حوزه بالتیک حداقل است. در طول سالها از جمعیت لیتوانی و حتی در جمهوريسهم روس
بعد از استقالل این کشورها، جمعیت روس تا دو برابر کاهش یافته، به همین خاطر زبان روسی در 

تاسیس  2004که سال » زمانی با لیتوانی«هاي گروهی نیز نقش زیادي ندارد. برنامه تلویزیونی رسانه
 2015هاي تلویزیونی این کشور است. در زمستان سال شده، تنها برنامه خبري روسی زبان در کانال

روسی  اي بی.ام.آ صاحب امتیاز کانال اول بالتیک اعالم کرد که پخش اخبار به زبانهلدینگ رسانه

                                                        
30 Фонд Горчакова. – Армянская молодёжь нуждается в русском языке. [Электронный ресурс] // 
Режим доступа: http://gorchakovfund.ru/news/9059/ [дата обращения 14.06.2016] 
31 31 Фонд Русский мир. – Русский язык в Армении: на пути к статусу. [Электронный ресурс] // 
Режим доступа: http://www.russkiymir.ru/media/magazines/article/141780/ [дата обращения: 
14.06.2016] 
32 Сайт правительства Литвы. – Конституция Литвы. Статья 14. [Электронный ресурс] // Режим 
доступа: http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija_RU.htm [дата обращения: 14.06.2016] 
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هاي مکرر بینندگان این کانال، پخش برنامه از سر گرفته شد و در بعد از تماس 33متوقف خواهد شد.
ما متوجه هستیم که تنها کانال «یولیا پیراگوا، مدیر بخش اخبار کانال گفت:  2016ماه فوریه سال 

ارد... به همین خاطر پخش اخبار به زبان روسی براي جمعیت روس زبان لیتوانی تا چه اندازه اهمیت د
امروزه شرایط در  34».شودها مجدد از سرگرفته میبا در نظر گرفتن خواسته جمعیت روس زبان، برنامه

هاي روسی به زبان لیتوانی صحبت با وجود ریشه 90هاي اي است که متولدین ساللیتوانی به گونه
سعی کردند فرزندان خود را در  کنند. زیرا با تغییر شرایط در کشور، بخش عمده جمعیت کشورمی

فضاي دیگر و مطابق با شرایط جدید پرورش دهند تا در زندگی آینده آنها مشکالتی بروز نکند. به این 
  گویند. ها) در لیتوانی فقط به زبان لیتوانی سخن میزادهها (روسترتیب، امروزه روس

  

  لتونی

- هاي خارجی به حیات خود ادامه میسایر زبان زبان روسی در لتونی جایگاه خاصی ندارد و در کنار

دولت اقدام به برگزاري همه پرسی درباره زبان روسی و تعیین آن به عنوان زبان دوم  2012دهد. سال 
ها به کاربرد زبان روسی در دولتی کرد. با وجود اینکه بیش از یک سوم مردم این کشور در نظرسنجی

% به این پیشنهاد راي مثبت دادند. 25%)، اما تنها 33،8ودند (خانه و محافل دوستانه اشاره کرده ب
% مردم این کشور به دلیل برخوردار نبودن از 12،1اگرچه باید این نکته را هم در نظر گرفت که که 

   36اجازه شرکت در همه پرسی را نداشتند. 35حقوق کامل شهروندي

لتونی روس زبان هستند و زبان دولتی لتونیایی است. چنانچه افراد در محل کار و اماکن  % مردم44
شوند. به همین خاطر مرکزي تحت عنوان عمومی از زبان لتونیایی استفاده نکنند، مشمول جریمه می

تاسیس شده که سیاست هاي زبانی دولت را دنبال می کند. با اصالحات صورت »  مرکز زبان دولتی«
هاي غیر از لتونیایی و از جمله زبان روسی زبانباید انتظار داشت که رفته در سیستم آموزشی کشور، گ

شوند. طبق تعطیل  به حاشیه رفته و مدارس روسی به مرور زمانتا جایگاه زبان خارجی آرام آرام 
                                                        

33 ИА Лента. – В Литве прекратили выпуск новостей на русском. [Электронный ресурс] // Режим 
доступа: https://lenta.ru/news/2015/12/01/lithuania/ [дата обращения: 14.06.2016] 
34 ИА Россия Сегодня. – Один из телеканалов Литвы вновь будет транслировать местные новости 
на русском языке. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://russian.rt.com/article/147196 
[дата обращения: 14.06.2016] 

این افراد بعد از فروپاشی شوروی اقدام بھ دریافت شھروندی کامل لتونی نکرده اند، اما اجازه زندگی و استفاده از امکانات را   ٣٥
  دارند.

36 Можно ли в Латвии говорить по-русски? // meduza.io. 27.01.2015. URL: 
https://meduza.io/cards/mozhno-li-v-latvii-govorit-po-russki ((дата обращения: 14.06.2016). 
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اجرا گذاشته ، سیستم آموزشی واحد در سراسر کشور به 2018الیحه نسبتا جدید دولتی، از سپتامبر 
در سال هاي اخیر به دلیل  37گیرد.ی انجام مییزبان لتونیای تنها با تکیه بر آموزشسیستم شده و 

و فضا براي بکارگیري  هستنداز کشور در حال مهاجرت نادیده گرفتن حقوق روس زبانان، این گروه 
خود را به مدارس . افرادي که امکان مهاجرت ندارند، کودکان 38سیاست هاي دولت بازتر می شود

  معمولی (غیرروسی) می فرستند تا در آینده امکان کار و ادامه تحصیل داشته باشند. 

  

  مولداوي

این  در کشور مولداوي زبان روسی بعد از زبان مولداوي جایگاه دوم را دارد. بعد از کسب استقالل
حکومت قانون استفاده از زبان را اصالح کرده و زبان مولداوي که گرایش زیادي به زبان رومانی  کشور،

ولتی اعالم کرد، با این حال زبان روسی به عنوان ابزار معاشرت بین اقوام داشت را به عنوان زبان د
دلیل  در شرق مولداوي به 39مختلف در این کشور باقی ماند. در منطقه مستقل ترانس نیستریا

هاي سیاسی به روسیه مواضع زبان روسی حفظ شده و این زبان در شمار سه زبان رسمی وابستگی
  جمهوري قرار می گیرد. 

 3ماده  7هاي اخیر وضعیت زبان روسی در جمهوري مولداوي رضایت بخش نیست. طبق بند در سال
، زبان روسی »152شماره « 2014جوالي  17تحصیلی جمهوري مولداوي مورخ  آیین نامه آموزشی و

از فهرست دروس اجباري در مدارس حذف شده و دولت سیاست ضمانت از توسعه زبان رومانیایی به 
عنوان زبان ارتباط بین اقوام را پیش گرفته است. عالوه بر این، براي حفظ ارتباط با دنیاي بیرون، در 

المللی نیز به دانش آموزان و دانشجویان هاي بینمانیایی در سیستم آموزشی یکی از زبانکنار زبان رو
شوند. در فوریه سال تدریس می شود. مدارس زبان روسی به طور مستمر در این جمهوري تعطیل می

                                                        
37 В Латвии разработают план ликвидации образования на русском языке // РИА Новости: 
ежедн. интернет-изд. 09.02.2016 URL: http://ria.ru/world/20160209/1371761167.html (дата 
обращения: 14.06.2016). 
38 Лучше на английском, чем на русском // rg.ru: ежедн. интернет-изд. 24.02.2016 URL: 
https://rg.ru/2016/02/24/korrespondent-rg-vyiasnil-kak-v-latvii-vytesniaiut-russkij-iazyk.html (дата 
обращения: 14.06.2016). 

با نام جمھوری پردنیسترویایی مولداویایی یک کشور مستقل بھ شمار  ١٩٩٢اعالم استقالل کرد و از سال  ١٩٩٠این منطقھ در سال   ٣٩
ھا رابطھ دیپلماتیک ندارد و  یک از آن بھ رسمیت شناختھ نشده و با ھیچ سازمان ملل متحد یک از اعضای رود. ھرچند از سوی ھیچمی

درخواست  روسیھ رسما از نیستریا پارلمان ترانس ٢٠١۴رود. در مارس  بخشی از قلمروی مولداوی بھ شمار می دوژوربھ صورت 
  .بھ فدراسیون روسیھ ملحق شود و روسیھ در پاسخ قول داده کھ آنرا مد نظر قرار دھد کریمھ کرد کھ اجازه داشتھ باشد مانند
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 نیز اخباري درباره امتناع از تدریس به زبان روسی در مدارس روس زبان منتشر شد. این اقدام 2016
  حکومت در راستاي تحکیم مواضع زبان رومانیایی در کشور اعالم شد.

  

  استونی

تنظیم شده)، زبان دولتی استونیایی است و هر زبان  1995طبق قوانین جاري در استونی (سال 
تعداد مدارس روسی در این کشور رو به کاهش است.  40دیگري تنها در حکم زبان خارجی کاربرد دارد.

شود. امروزه دیگر از زبان روسی در ارتش، حوزه عملکرد زبان روسی در استونی به مرور محدودتر می
سیاست کلی آموزش  41گیرند.هاي دیگر بهره نمیسیاست، قانونگذاري، آموزش عالی و بسیاري حوزه

  اند. هاي استونیایی و انگلیسی را در اولویت قرار دادهاده از زباندر استونی متمایل به غرب است و استف

  

  نتیجه: 

هاي امروز روسیه کاهش تعداد سخنوران به زبان روسی و به دنبال همانطور که گفتیم، یکی از دغدغه
 Ethnologue: Languages of»آن کاهش وزن این زبان در دنیاست. به گزارش مرجع معتبر دنیا   

the World»  ها میلیون سخنور در جهان، جایگاه هشتم را بین سایر زبان 177امروز زبان روسی با
میلیون، عربی با  339میلیون، انگلیسی با  427یلیارد سخنور، اسپانیایی با م 3/1دارد. زبان چینی با 

میلیون سخنور جایگاه  189میلیون و بنگالی با  202میلیون، پرتغالی با  260میلیون، هندي با  267
هاي متفاوتی دارد و جایگاه زبان روسی در کشورهاي حاصل از فروپاشی ویژگی 42اول تا هفتم را دارند.

هاي توسعه سیاسی و اقتصادي، تعداد جمعیت روس زبان حاضر در این کشورها، لی از قبیل برنامهعوام
سیاست خارجی روسیه در قبال این کشورها و متقابال سیاست خارجی آنها در قبال روسیه بر آن تاثیر 

  گذارند. می

                                                        
40 Официальный сайт президента Эстонии. – Конституция Эстонии. Статья 6. [Электронный 
ресурс] // Режим доступа: https://www.president.ee/ru/republic-of-estonia/constitution-of-the-
republic-of-estonia/index.html [дата обращения: 14.06.2016] 
41 Русский язык зарубежья. СПб., 2013. С. 85 
42 http://www.gazeta.ru/science/2016/06/06_a_8282597.shtml 
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روپاشی شوروي هاي روسیه در راستاي احیاي مجدد زبان روسی در کشورهاي حاصل از فسیاست
ها در خط مشی سیاسی، اقتصادي و فرهنگی اند. دالیل کم اثر بودن این سیاستچندان موثر نیفتاده

گنجد. در دنیاي امروز با توجه به جایگاه و کشورهاي مذکور قابل بررسی هستند که در این مقوله نمی
اهم تالش خود را بر  اهمیت زبان انگلیسی، حتی مراکز برتر علمی و پژوهشی در داخل روسیه

اند. روسیه براي رساندن رتبه فراگیري زبان انگلیسی و انتشار مطالب علمی به زبان انگلیسی گذاشته
اي جز انتشار مقاالت و دستاوردهاي خود هاي معتبر داخلی به یکصد دانشگاه برتر دنیا، چارهدانشگاه

توان ها ندارد. با این حال نمیس برخی رشتههاي خارجی در تدریبه زبان انگلیسی و استفاده از زبان
    43منکر مواضع قوي زبان روسی در فضاي اینترنت شد.

به طور کل از شواهد و تدابیر اخیر دولت که با دخالت شخص رییس جمهور نیز همراه شده، چنین 
بخش هاي جدا شده از اتحاد جماهیر شوروي چندان رضایت آید که مواضع زبان روسی در تکهبرمی

اند که فارغ از ها بر سر کار آمدهنیست. زمان زیادي از فروپاشی گذشته و افرادي در این جمهوري
احساس وفاداري و پایبندي به گذشته مشترك، درك بهتري از حقایق دنیاي امروز داشته و 

شرق در پذیرند. از یک سو، گرایش به غرب و یا انتخاب گزینه بین غرب و پدرخواندگی روسیه را نمی
این کشورها و از سوي دیگر تالش براي بازیافتن هویت قومی و تقویت و تحکیم این هویت بازیافته که 

ها روشن نیست، سبب شده تا زبان روسی آرام آرام از حتی زوایاي آن به طور کامل بر خود حکومت
راي حفظ شرایط به هاي روسیه بها و نگرانیصحنه اصلی زندگی این کشورها کنار زده شود و تالش 

  اي که تا پیش از آن بوده، نتایج زیادي به دنبال نخواهد داشت. گونه

  
  

  نویسندگان:
  فرزانه شفیعی دکتراي زبان روسی از انستیتوي تخصصی زبان پوشکین

  والدیمیر کوکلیکوف کارشناس ارشد مطالعات منطقه از دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو 
 

                                                        
ھای اینترنتی بھ زبان روسی % سایت۴/۶با انجام یک بررسی بھ این نتیجھ دست یافت کھ  W3Techsشرکت  ٢٠١۶در ماه می  ٤٣

ھای اینترنتی انگلیسی % سایت۵/۵٣ھستند. شاید در نگاه نخست این عدد چندان بزرگ بھ نظر نیاید، ولی اھمیت آن انکارناپذیر است. 
  گاه نخست را دارد.زبان ھستند، از این رو زبان انگلیسی در منابع اینترنتی جای
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