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 "دی ولت"گفتگوی روزنامه معروف آلمان 
 با موسسه انستيتو استراتژی ملی روسيه

 روسيه تحت اقتدار
 سلطان يھودی تبار 4

حکومت را در دست گرفته و )  يھودی تباراندچھار تن ھر" ( خادوروفسکی"و " آبراموويچ"، "قوسينکی"، "برزوفسکی"اوليگارش ھا يعنی 
 . دالر ارزش دارد ميليارد٢٠سھام در بازار   است، اينسھام نفت وگاز%  ٣٧پوتين صاحب . ميان خود تقسيم کرده اند دارائی اتحاد شوروی را

فت "   " gunvorسھام شرکت%  ۵٠حال  او در عين. را در دست دارد" گاز پروم"سھام %  ٤/  ۵عالوه بر اين پوتين  ه داد و ستد ن ه ب را ک
ارد دالر8  ميليارد دالر و سود آن ٤٠گردش سرمايه اين شرکت در سال گذشته . دارد مشغول است در اختيار ودميلي نار نمی .  ب درت ک وتين از ق پ

ا بدست د و خود ب ی  کشد، بلکه يک قدم عقب می رود و پست رياست جمھوری را به وارث بال معارض خود ميدھ آوردن اکثريت در دومای دولت
 .نخست وزير می شود

 

  

انی  ھور آلم ه مش ت"روزنام ود " دی ول ار خ احبه خبرنگ ن مص د"مت مانفري
گ ا   "کيوپرين کی"ب الو بئلکوفس ی" استانس تراتژی مل تيتوی اس س انس مؤس

يه را  .روسيه را منتشر کرد او در اين مصاحبه وضع اقتصادی و سياسی روس
 .تيره و تار مجسم کرد

  

پس چرا در. است امروز به نظر می رسد که روسيه کشوری با ثبات: سئوال
دازه آستانه انتخابات پارلمانی و رياست جمھوری رھبری اين کشور بيش از ان

  عصبانی بودند؟

ه: جواب رای اينکه مشکالت مھمی موجود است ک بری عصبانی است ب رھ
حل آنھا معوق مانده است. آنھا سکوت کرده و يا سکوت می کند پوتين در باره

. 

 .شما در باره کدام مسائل صحبت می کنيد -سئوال

خ کالت: پاس ه مش ه در.  ھم ود ک ی ش از م ی آغ تروکتور مل ران از انفراس بح
ال انی، شبکه عرض سی س رق رس ا، خطوط ب ا راه ھ ده است، ت درنيزه نش م

ه ی است ک ائل بحران ه مس ه ھمگی از جمل ا، ک ھای حرارت رسانی به خانه ھ
عالوه بر آن وضع در قفقاز   .برای حل آنھا کوچکترين اقدامی انجام نمی گيرد

از کنترل" اينقوشتيا" جمھوری کوچک خودمختار. شمالی بحرانی تر می شود
ار اردين بلغ تان و کاب ابھی در داغس اکم است خارج شده، وضع مش ن. ح در اي

 .مناطق روس ھا تحت فشار ھستند و کشته می شوند

 قيمت مواد غذائی ثابت مانده است؟ -سئوال

خ ه :پاس ه ن ه در. البت يه بلک ا در روس ه تنھ ذائی ن واد غ ت م دن قيم ران ش گ
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ن مشکل. کشورھای ديگر نيز با نا آرامی ھا و انفجارھا ھمراه است در حل اي
  .روسيه ممکن نيست زيرا روسيه به واردات مواد غذائی وابسته شده است

ان  ای ن ده بھ ار آين ا بھ ه ت د ک ا   80کارشناسان پيش بينی می کنن در صد،  70ت
دگی خانوادھای.  درصد افزايش يابد۵٠ تا ۶٠گوشت  روغن و اين وضع، زن

د م در آم رد ک د ک ل خواھ ل تحم ير قاب اال . را غ ا   70ح د  80ت د در آم درص
د ذائی صرف می شود خانواده ھا برای خري واد غ ه. م ده نزديک ھزين در آين

پوتين می داند وضعی در  .از در آمد خواھد بود برای خريد مواد غذائی بيشتر
ترل آن عاجز است ه او از کن ده ک دين. کشور بوجود آم د از ب سبب می خواھ

رود ام عقب ب د يک گ ا. صحنه بازی قبل از آنکه انفجاری رخ دھ فروپاشی ب
ه آغاز شده ر گرفت ھالی را در ب ه قسمت اعظم ا واد غذائی ک افزايش قيمت م

 .است

د  -سئوال ات می خواھن ظ ثب رای حف ه ب د ک اما گروه ھای با نفوذی وجود دارن
  .قدرت بماند پوتين در

ذير است: پاسخ اب ناپ نی اجتب ل عي ه عل ات ب ه در حال. برھم خوردن ثب فاجع
دن ک ش ت نزدي :اس

تی را تگاه دول ش، رشوه خواری دس بحران زيرساخت ھا، فروپاشی کامل ارت
ن پيشروی. كرده است   فلج م چني مالی، ھ از ش اضافه بر اينھا وضع نا آرام قفق

يبری و شرق دور قاطعانه ا در ... چينی ھا به طرف س ا   3بطور قطع آنھ 4ي
ن ده اي ال آين د آورد س ود در خواھن ترل خ ه را تحت کن ا بخشی از.  منطق اينھ

 .ھستند عوامل عينی بحران

رملين می  -سئوال اما اکثر اھالی روسيه فکر می کنند ليدر با انرژی آنھا در ک
 .مشکالت را به بھترين و جھی حل کند و بدين جھت بايد در قدرت بماند تواند

ا داد: پاسخ م بھ يه ک ه تصميماتی. نبايد به نقش فعال پوتين در سياست روس ھم
وده است که او ا اھميت نب اکتيکی داشته و ب ه ت رده جنب اد ک او از اجرای. اتخ

ه وظايف ا ب د و ي استراتژيک سرباز می زد، آنرا از دستور روز خارج می کن
د وقت ديگر ده. موکول می کن ثی کنن وتين در اداره کشور نقش خن درحقيقت پ

 .دارد

راد  -سئوال چه کسانی در روسيه تصميمات قطعی را اتخاذ ميکند پوتين و يا اف
  اعتمادی که دور بر او را گرفته اند؟ مورد

داردبرای اتخاذ و : پاسخ اجرای تصميمات، روش سياسی بشکل سنتی وجود ن
ه ع و تصميماتی ک ه درخدمت مناف أ سياسی نيست، بلک ود ماھيت اذ می ش اتخ

 .است صاحبان کالن سرمايه

ن. منافع گروھھای مختلف يکسان نيست  -سئوال دی در کرملي ن گروھبن ا اي آي
  خودش را دارد؟ نماينده خاص

خ طه صاحبان: پاس ه بالواس تند ک رادی ھس ينان اف رملين نش ه ک ر عکس ھم ب
  .بزرگ ھستند مشترک مؤسسات

  پريزيدنت ھم در ميان آنھا است؟ -سئوال

ده است: پاسخ فت%    ٣٧او صاحب . پوتين ھم سرمايه دار بزرگی ش سھام ن
 . دالر ارزش داردميليارد 20سھام در بازار   است، اينوگاز

وتين  ن پ روم"سھام %    ٤/   ۵عالوه از اي از پ وتين در. را در دست دارد" گ پ
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تد نفت مشغول"    " gunvorسھام شرکت%    ۵٠حال  عين ه داد و س ه ب را ک
ار ته . دارد است در اختي ن شرکت در سال گذش ارد  40گردش سرمايه اي ميلي

ود آن  ه س ود ک ارد دالر8 دالر ب تميلي وده اس . ب
  

  اين ارقام واقعی است؟-سئوال

ات. آری واقعی است: پاسخ د ثب ر طمطراق خود می خواھ ا سخنان پ وتين ب پ
درعين حال که در خدمت کالن سرمايه داران. قيمتی حفظ کند رژيم را به ھر

ر سياست ھشت. است ه اگ د ک واھيم دي م خ وتين را بررسی کني ير پ ال اخ س
وی است تظاھر بر قدرت طلبی در عمل ان. خالی از محت وذ روسيه در جھ نف

  .باری کاسته شده است افزايش نيافته، بر عکس بشکل فاجعه

  می توانيد دالئلی در تأئيد گفته ھای خود ذکر کنيد؟ -سئوال

خ ناخته: پاس ت ش يه دول ت روس ت گرف ت را در دس وتين حاکمي ه پ انی ک زم
ده ه ش ود ای در منطق ده ای در اراضی شوروی. ب يروی سياسی عم يه ن روس

يه تصمم از اکرائين تا. سابق بود دون موافقت روس د ب ادر نبودن ه ق آسيای ميان
در گرجستان" کامسا خوردی"در آذربايجان " آيلچی بيک"رژيم ھای . بگيرند

 .با سرعت از بين رفتند

  پس امروز؟ -سئوال

ده: پاسخ ورد آين امروز کشورھای زيادی در مورد تعين سرنوشت خود، در م
ده است. روسيه تصميم می گيرند خود، بدون ا مان دئولوژی خود. مسکو تنھ اي

سياست در واقعيت به شکل. جنبه تبليغاتی به خود گرفته است بزرگ بينی تنھا
ا سرعت البته. ديگری است ور ب تغيير سيستم سياسی که از جانب رئيس جمھ

ير در سال ھای . ديد دور نمانده است صورت می گيرد از دايره ن تغي  ،٩٠اي
ان در  ه پارلم انی ک ايه 1993زم ر س ی زي انون اساس د، ق يده ش ش کش ه آت ب

ا دست١٩٩۶رياست جمھور سال  رياست جمھوری تدوين گرديد، انتخابات  ب
نی    .بردن در آن انجام گرفت و پايه گذاری شد ھا يع ،"برزوفسکی"اوليگارش

وويچ"، "قوسينکی" ن ھر" (  خادوروفسکی"، "آبرام ار ت دچھ ودی تباران ) يھ
وروی را اد ش ی اتح د و دارائ ت گرفتن ت را در دس يم حکوم ود تقس ان خ مي

  .کردند

او در اوايل حکومت خود گفته بود. مناسبات پوتين با آنھا چگونه است  -سئوال
 نسبت به آنھا موضع متوازن اتخاذ خواھد کرد؟ که

اين افراد او را به کرسی. پوتين برای دست يابی به قدرت مبارزه نکرد: پاسخ
اندند ا.  نش د ت ور کردن س جمھ ران او را رئي وويچ و ديگ کی، ابرام برزوفس

تبديل کارخانه. وظيفه ای را اجرا کند که نتايج خصوص سازی را تضمين کند
م در. پول نقد را تأمين نمايد ھای خصوصی به ا ھ ھمچنين به سرمايه ھای آنھ
  .خارج ثبات ببخشد روسيه و ھم در

ود،  -سئوال يده ب و کش را جل ه خود آن تعطيل شدن دموکراسی از جانب پوتين ک
  چه علتی دارد؟ او به نظر شما ديکتاتور است؟

وتين نيست: پاسخ ده پ ابراين او ديکتاتورنيست. تعطيل کردن دموکراسی اي .بن
رايط دست   تمدران، در ش ان سياس ی مي ت واقع نی رقاب ی يع ی واقع دموکراس

ون يابی برابر ه تلويزي ه ب ن شرايطی. به رسانه ھای جمعی از جمل دان چني فق
وتين نيست. يعنی دموکراسی بشکل آگاھانه تعطيل شده است ن تصميم پ او. اي

ان را ه دراواسط  اراده نخبگ د ک را می کن ود١٩٩٠اج ه ب ن.  شکل گرفت پوتي
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 .وارث يلتسين است

ينی بئلکوفسکی"برخالف  د، بلکه" پش ار نمی کش درت کن وتين خود را از ق پ
ال معارض. را عوض می کند جای خود پست رياست جمھوری را به وارث ب

ری را از خود ميدھد و با بدست تی نخست وزي آوردن اکثريت در دومای دول
روت بدين وسيله. آن خود می سازد ا حاکميت صاحبان ث د ت درت می مان در ق

  .خود باقی بماند باد آورده در دست شخص مورد اعتماد

 )نقل از ساويستايسکايا راسيا(
 
بازگشت به صفحه اول
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