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  پوتين دوست خود مدويدف را انتخاب نمود
  

  پاسخ ګويد؟٢٠٠٠آيا قدرت ميتواند به انتظارات ناشی از موفقيت های ملموس سال 
 

آنها از .  سال دګرګونيهای تاريخی خواهد بود٢٠٠٨ تاکيد ميورزيدند که سال ٢٠٠٠ليبرال، از ابتدای سال مخالفين 
تصادفی نبود . همين زاويۀ ديد تشکيالت خود را بنا نهاده، پروګرامهای خويش را طرح و رهبر خود را تعيين نمودند

انتخابات رياست جمهوری آينده   تاکيد مينمود که ياد کرده٢٠٠٨کميتۀ که ګاری ګاسپاروف در ابتدا حزب خود را 
  .نقش تعيين کننده در سرنوشت روسيه خواهد داشت

ر شکست خورده اند با وجود آمادګی های چندين ساله آنها نتونستند پروګرام واضحی طرح . با اينهمه ليبرالها دي
ی شدند و از آنها به عوض انکه واقعٌا حرکت نم. نموده به دور رهبر واحدی جمع شوند ايند  دجار سردرګمی و آشفت

رژيم سرکوب کننده که مانع هرنوع فعاليت ميشد درخواست مينمودند تا از وضعيتی که ايشان در آن قرار دارند پرده 
  .پوشی نمايد

ان برای مخالفين انجام نميدهند  .بدون شک مقامات روسی هيچ عملی را به طور راي
ر اينجا مسالۀ سرکوب نمودن درآلمان و ايتاليا، صرفنظر .  که تمام امکانات اعتراض را نابود نمايد مطرح نيستم

از کشورهای آسيايی و آمريکای التين، زمانيکه تظاهر کنندګان به ممانعت های وضع شده از جانب دولت بی اعتنايی 
ری عمل نمايند(مينمايند  ۀ خشن از جانب دولت مواجه به پاسخ تند و ضد حمل) زيرا بعضٌا نميتوانند به شيوۀ دي
ر تفاوتی که ميان روسيه و اروپای غربی وجود دارد اينست که در اروپا تظاهرات ګسترده و حقيقی راه . ميشوند م

 .مشکل مخالفين ليبرال روسيه را بيعدالتی نه؛ بلکه عدم حمايت مردمی تشکيل ميدهد. اندازی ميشوند
ری اګر چنين حمايتی وجود ميداشت، فشار قدرت  جز تقويت نهضت، توام با ضمانت اخالقی به آن نتيجۀ دي

ان شهرت هم  با. چنين چيزی به مالحظه نميرسد. نميداشت وجود آنکه روسها در قرارګرفتن در صفوف ستمدي
ونه عدم توانايی ليبرالها و متحدين آنها، در رابطه به . دارند، مخالفين کمتر از حمايت مردمی برخوردارند به همين

ر، از عدم حمايت مردمی ناشی ميشود زمانيکه يک . ارايۀ کانديد واحد، از خواهشات جاه طلبانه نه؛ بلکه، يکبار دي
شخصيت . نهضت به پديدۀ فراګير مبدل ميشود، اکثرٌا يکی از ساختارها و يا يکی از رهبران از صحنه خارج ميشوند

موجويت مخالفين مختلف نشانۀ واضح از . را متحد ميسازندهای دارای پوتانسيل و امکانات واقعی مجموع جريانات 
  .عدم موجوديت پوتانسيل و امکانات است

با اينهمه، دولت برسر اقتدارنيز تشويش هايی دارد که از مخالفين و يا از اشتباهاتيکه اکثرٌا حکام مرتکب ميشوند؛ 
دو دورۀ رياست .  مرحلۀ جديدی شده استکاپيتاليسم روسی وارد. بلکه از موفقيت های فعلی خودش ناشی ميشود

ی سالهای حکومت ايلتسن تمام اقداماتی که روی دست ګرفته شده . جمهوری پوتين با ثبات توام بوده است بس ازآشفت
بعد از سقوط سرسام آور توليدات صنعتی و تعميم فقر، جزيی ترين اصالح و ترقی شجاعت . است مثبت بوده است

هداشته شدسطح تولي. محسوب ميشد . دات و عوايد مردم باال رفت و شدايط سياسی و اجتماعی در مجموع متوازن ن
به نظر مخالفين اين فرصت طاليی از عوايد نفت به دست . بخش قايل مالحظۀ از جامعۀ روسيه از فقر نجات يافتند

ر به نظر حکام اين وضع چيزی جز ثمرۀ سياست عادالنۀ آنها نيست ر د. آمده است م ر يک جامعۀ کاپيتاليستی م
 .مراحل توسعه و رکود پی در پی نميتواند چيزی بيش از يک ارتباط تصادفی باشد

صعود قيمت نفت عين نقشی را برای فدراسيون روسيه ايفا مينمايد که تقاضای بيش از حد ګندم توسط اروپاييان از 
فين به شکل مغرضانه از فاجعۀ اجتناب نبپذيری که اقتصاد دانان ليبرال متمايل به مخال. روسيۀ تزاری بازی مينمود

صعود قيمتنفت الی وقوع چنين فاجه ای ادامه داشته و اخيرٌا . در زمان سفوط فيمت نفت متصور است، هشدار ميدهند
) که دير يا زود واقع خواهد شد( دالر امريکايی شکسته شد مشکل واقعی ١٠٠رکورد قيمت ها با يک بيرل در برابر 

زمايکه حالت موجود . اين وضعيت واقعی اقتصاد روس است.  بودن ارزش دالر و يا باالبودن قيمت نفت نيستپايين
به همين دليل تدابير . سرآيد، همه چيز به استفادۀ درست از منابع مالی حاصله از دوران توسعۀ فعلی مربوط ميشود

 بود تا آنکه روسيه توانايی مقابله با بحران اقتصادی آخذه توسط قدرت در جريان پانزده ماۀ آينده بسيار مهم خواهد
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 .آيندۀ جهان را داشته باشد
ر نه چندان مردم . بيش از همه، نبايد منتظر بحران نشست تا مشکالت را اندازه ګيری کرد. ما هنوز وقت داريم ؛ م

آنچه که چندان ساده و آسان . به توازن و ثبات عادت کرده و اميدوار است تا مسايل در جهت مثبت انکشاف يابند
ما شاهد تزييد سرمايه ګذاريها بوديم؛ . ال بهترين تصحيح مطرح استؤس. باال رفتن معاشات عادالنه نبود. نخواهد بود

ر بايد اولويت ها را تشخيص داد  و پيوستن به سنديکا های آزاد نشان ٢٠٠٧برعالوه، چنانچه اعتصابات سال . م
  . آګاهی در عايترين سطح قرار داردميدهد؛ امروز شعور و سطح

  پوتين در عقايد بعضی ها به مثابۀ توتم جا ګرفته است
ری ګفته شود، موفقيت های سال  ری ايجاد نموده ٢٠٠٠اګر طور دي  انتظارات جديد، الزامات و برخوردهای دي

 و ادارۀ يک دولتی که در مسيرش آيا قدرت به اينهمه آمادۀ پاسخ به اينمه خواهد بود؟ غالب آمدن بر يک بحران. است
ان . قرار ګرفته است دو امر متفاوت از هم اند ری را ميطلبد که اکثرٌا با تجديد نخب امر اخير توسل به شيوه های دي

  .توام است
: تنها يک نمونه از اين تناقضات را يادآور ميشويم . برعالوه، انکشاف فعلی به مفهوم حل تناقضات ساختاری نيست

ر اقتصاد ما بر مبنای بهره برداری از منابع طبيعی، که متخصصين سطح ت عليمی و تحصيلی مردم باال رفته است؛ م
آيا قدرت اين مساله را درک نموده است؟ شايد دميتری مدويدف با همين . زياد در آن رشته وجود ندارد، استوار است

به مثابۀ عضو سابق سرويس استخباراتی مظهر اګر پوتين . مد نظرداشت در راس کشور در نظر ګرفته شده است
 است، برخالف، مدويدف از دو سال بدينسو منحيث معاون صدراعظم، مسووليت پروژه ايجاد دوبارۀ نظمخواست 

های بزرګ ملی چون برنامۀ بزرګ اجتماعی اقتصادی را که تقاضای اولويت بخشيدن به انکشاف دراز مدت جهت 
مشکل اينجاست که تاکنون هيج استراتيژی واصخی .  از آن ميشد،عهده دار بوده استارايۀ تصويری جديدی از کشور

رديده است همه چيز در تغيير نوبت و دوام سياستی که مثمر بوده است خالصه ميشود با . برای انکشاف ارايه ن
اهی مسير خود را تغيير نميدهد اکثرٌا با صخره ای برخورد مينمايد اۀ .اينهمه کشتی ايکه هيچ  واضح است که دست

دولت و يک قسمت ګسترده ای از مردم ميخواهند تا پوتين، در نقش صدراعظم، رييس جمهور آينده را تحت نظارت 
يک رييس . از نقطه نظر تشکيالتی اين وضعيت چندان ايده آل به نظر نميرسد.انسان از غيب آګاه نيست. داشته باشد

باشد، يک رييس خيلی ضعف و ) در عمل(و تقليل يافته ) بنا به تيوری(جمهوريکه دارای صالحيت های نامحدود 
ر يک صدراعظم فوق العاده مصروف خدمت، قبل از همه، مشوره دادن به رييس . غير مؤثر خواهد بود از جانب دي

به عقيدۀ بعضی ها پوتين به يک توتم تبديل شده است، يک شخصيت جادويی که تمام مؤفقيت های . جمهور است
ونه و به کمک چه چيزی اين همه پيشرفت ها توانستند تحقق يابند؛ . وجود را بايد به او نسبت دادم کسی نميداند چ

ر، اينهمه، تا زمانيکه کارايی جادوی شخصيت ادامه دارد، فاقد اهميت است زمايکه پوتين کرملين را ترک . م
شرط . است؛ زيرا افرادمسووليتهای خود را درک ميکنندګويداحتماٍال اثرات جادو خاتمه خواهد يافت و اين رعب آور 

ينی اين بار شايد . آګاهی يک همشهری درک درست اين طرز تفکر است که ما خود فرمانروای تقدير خويشيم سن
ر ناممکن است که خود را از زير اين بار رهايی بخشيم   .آزاردهنده باشد و ترسناک به نظر آيد؛ م
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