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  م١۵/١٢/٢٠٠٧                              ديپلوم انجينير کريم عطائی
  از مطبوعات سويس

  

  ؟ديموکراسی در روسيهيا ثبات 
  
  ." ، ُپراستندقابل تعويضغيرقبرستان های جهان از مرده های مردانی  : " اين گفته مانده استجنرال دوگولاز

بهر صورت عمليۀ   .  می يابد تعويضقابل سياسی غير رهبرانميان رد، خود را درپريزيدنت پوتين گمان می َب
  .اشاره داردآن در اين هفته در مسکو بر" اوجانشين نامزد "

 مراسم ی از در يک بسر رسيد، پوتين)پارلمان روسيه(  پالن، انتخابات دوما به دسمبر، مطابق٢بعد اينکه بتاريخ 
 اطالع عامه رسانيد که معاون اول صدر اعظم، ديميتری به   و عاجزانه،معنی مطيعه  ب  ) byzantine(وزنتينی ب

در روز بعد  .استشده پيشبينی به حيث خلف وی  ،)همشهری او (پترسبورگ ميدويديف، شخصی مورد نظر از شهر
راداره در کرملن پوتين وظيفۀ يآن از دهان پريزيدنت آينده، ميدويديف، به اطالع  جهانيان رسانيده شده که بعدا از تغي

  يک اگر پوتين اين وظيفه را قبول کند بعد از کنار رفتن از وظيفه اش، به حيث.دارت را به عهده خواهد گرفتص
خواهد زمان خود آکثر نظرات می رسانند که او مطلق العنان . شخصيت مرکزی در صحنۀ مسکو باقی خواهد ماند

  .بود
  

  موفقيت های پوتين
ده است بلکه در عقب در های بسته در يک حلقۀ کوچک کرملن به سررسيده اتخاذ اين تصاميم در مالی عام گرفته نش

 باز ، اگر باشادمانی نه،ن سمت حرکت راياين تعي با آن هم کمتر شک وجود دارد که  اکثريت ملت روسيه یول. است
هور انتخاب ا اکثريت ساده به حيث رئيس جم مارچ ب٢ميدويديف بتاريخ .  نمايدهم باتکان شانه ها به باال قبول

از همه ؟ گرددق کلی نايل می افوز طرف پوتين به چنين ت اين اتخاذ خودسرانۀ تصاميم ادر روسيه چرا. خواهدشد
  .  ثبات را سراغ داشته و دوام رشد اقتصادی را درک می کننديندر او تضممردم بيشتر از اين لحاظ که قسمت اعظم 

اقتصاد  بصورت . ۀ خود در اکثر موارد  بيالنس موفقيت را ارائه کند سال٨در حقيقت پوتين می تواند بعد از رياست 
ين سو نرخ نفت ها همه تاديه شده و دولت، باشکران اينکه از شروع کار پوتين به ا قرضه ، رشد حال دردوام دار

  بهکه رووسط اطبقۀ . ميليارد دالر، پايه گذاری کرده است١۵٠، يک صندوق پولی ثبات را با ود نمودهشش چند سع
خود ظاهر شدن . عريض شدن است می تواند امروزنسبت به ده سال قبل بيشتر از نعمات مادی برخوردار گردد

 روح کسانی را شاد می سازد که هنوز هم مندی روسيه، رات او از قدرت جهانی و تذک سياستپوتين در صحنۀآگاهانۀ 
   . ها و شوروی وقت سوگوار هستندازدست دادن زارقدرت در 

  

  ديموکراسی تقليل يافته
، هم چنان  پذير، نقاط ضعيف روسيۀ غول پيکر ناانکارجود است که درپهلوی پيشرفت های  تمايل موًابا آن هم ضمن
ه نگپوشيده تو سعه جوی جهانی هراس دارند، قدرت امپيريال يک ه از دوباره ظاهر شدن روس به حيث نزد آنهای ک

ليون انسان تقليل روسيه ساالنه يک مملت از . م بحران ديموگرافی تعلق می گيردبه نقاط ضعيف يکی ه .شودداشته 
چه برای يک شهروند عادی مايوس کننده است، عدم نبه الکهول و آمعتادان می يابد و اين عمدتًا از لحاظ توسعه يافتن 

 آن در مطبوعات جهاندی گرچه جنگ چيچنيا عجالتًا به پايان رسيده و تراژي.  می باشدموجوديت يک سيستم صحی
 ولی در منطقۀ شمال قفقاز که در تسلط روس قراردارد، از انکشاف نورمال و صلح آميز نمی تواند رد،ديگر جای ندا

ه با طغيان ها و سقوط اقتصادی در سال های انحالل دولت شوروی، به نظر سبا آنهم در مقاي. سخن در ميان باشد
اما چطور است وضع .  و غنا سوق دهدت کشورش را با دست قوی به ثبااکثريت مردم روسيه، پوتين توانست

 بعد از انحالل ،زمامداری پوتين زمانديموکراسی در کشور؟ هيچ يک ناظر هوشمند منکر آن شده نمی تواند که در
 موازنۀ قدرت بين حکومت، پارلمان، قضا و مناطق ع نموی پلوراليزم سياسی و يک نوع شرو،دولت يک حزبی

تا جايکه به سياست تعلق  ،تلويزيوندر . دن همه مسايل عمده در کرملن فيصله می گرد.شديدًا به عقب رانده شده است
 بلکه از طرف ،رهنگ تابعيت به پوتين به نمايش گذاشته می شود و والی های منطقوی از طرف مردم نهمی گيرد، ف

 . ين می گردنديرئيس جمهور تع
 روسيه امروز نظر به مقايسه با او ضاع شوروی سابق و يا چين –وع ثبات سوال از اين نوجود موارد قابل  اما با

صرف نظر از محبوبيت غير قابل انکار پوتين، درزندگی امروزی کنج و کنار .  يک ديکتاتوری نيست–امروزی 
سمت يک حصه از رسانه اين نظر در ق. دنهای عمده برای تنقيد های سانسور ناشده و اظهار عقايد مختلف، وجود دار

 و هم برای انترنت که در روسيه يت دارد که محبوب"مسکوانعکاس "های تحت فشار وهم بعضی مراکز راديو مانند 
مرتبًا به خارج سفر می کنند، در ضمن مليون ها مردم روسيه .  ، صدق می کندگرددوسيعًا از آن استفاده می 
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ديموکرات "پوتين به يقين يک . ف از آن می توانستند خواب ببينندصر  پريژنيفیامکاناتی که در زمان زمامدار
  .  نيست ولی نبايد هم به حيث يک ديکتاتور عادی تاپه زده شود" سچه

می توانست بدون مشکل، مانند هم قطار خود لوکاشنکو، با تغير قانون اساسی برای يک دورۀ  او اگر چنين می بود 
اين که ديفکتو نامزد خلف وی، ديمتری ميد ويديف، ُگدی دست صدر اعظم آينده، . دسوم در ماموريت کرملن اقدام نماي

 ساله در چوکی رئيس جمهور بمرور وقت از خود تحرک نشان می دهد و يک ۴٢جر يپوتين، خواهد بود و يا اين من
  .  هم عقيده نيستندروی آن کرملن شناسان– اختيار می نمايد  راروش ليبرال

حلقۀ استخبارات و ( ، "Siliwikiسيلی ويکی "يف متعلق به حلقۀ ر اين وجود دارد که ميدويداتفاق نظر صرف د
 ی قدرت طلبيیدر برابر مبارزات شديدمستقل  که رئيس جمهور جديد بدون قدرت ستاين بدان معني. نمی باشد) اردو

  .د بود خواهبصورت مطلق به حمايۀ پوتين محتاجعقب پرده که ُکويه وار در جريان است، 
  

  چراغ جادوی ميدويديف
اشاره به آن دارد که با تبديل شدن " مسکو تايمز"ل روسی در يصره نويس اصبت " Julia Latyninsيوليا التونينا "

خانم  .بزار حکم رياست به ميدويديف انتقال می يابديعنی ا» چراغ جادوی االدين« ينده چوکی نشين کرملن در بهار آ
بدون " چراغ جادو"ند، چه مدتی دوام خواهد کرد تا پريزيدنت جديد درک نمايد که او با اين تبصره نويس سوال می ک

" يلسين"مددگاری پوتين، خواست خود را به کرسی بنشاند؟ قابل ياد آوريست که پوتين به حيث بيرق بردار معلم خود 
    .هم در همچو موقف قرار داشت

 قبل از وقت است تا ايجاد ديموکراسی در روسيه با نا اميدی حد اقل ،"عمليات جانشين" شرايط در یبا وجود دستکار
ثبات و ديموکراسی می توانند عجالتًا عوامل رقيب قياس شوند ولی اين دو، تضاد های  .استهالک شده پنداشته شود

ين نظر را قبول نکند، اگر پوتين ا.  قرار گيرندمتمم يک ديگرمی توانند در دراز مدت به نفع مردم  آنها. طبيعی نيستند
  .  اخالف وی و نسل بعد از اوقات گذشتۀ شوروی، هم چنين بار آيندالزم نيست 

  
  پايان


