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 رمان گريشنکو

 شيری. م. ا: برگردان

 ٢٠١٢ اکتوبر ٢٧

  و طالامريکايورو، رؤسای جمھور 
 

وپا در يک سال گذشته چه مشخص نيست ار.  صلح نوبل باعث يکسری سرگشتگی ھا شده استۀ اعطای جايزألۀمس

اما گفته می شود که جايزه به ازای . در واقع، فقط جنگی آغاز نکرد. گام مھمی در راه برقرای صلح برداشته است

 که در ھمين رابطه آيا ألهگفتن اين مس. نيم قرن آرامش حاکم بر دنيای قديم پس از جنگ جھانی دوم، اعطا گرديد

 يا اتحاد شوروی که در ھمان نيم قرن گذشته نقش بزرگی ايفا کردند، شايسته امريکا ۀحداروپا بيشتر از مثال اياالت مت

ولی اين يک واقعيت روشن است که نامزدی پير زن اروپا شايسته . تر برای اعطای جايزه بودند يا نه، مشکل است

بقه نيز نتوانست ھيچ کمکی به حل  بی ساۀدست آمده با اين وجود، اتحاد ب.  بود)٢( يا پوسی رايوت)١(تر از تيماشنکو

  .يورو ھنوز شناور است و پيش بينی ھا ھم چندان اميد بخش نيستند. معضالت اين بخش جھان بکند

 به نتايج  که تکامل آتی اوضاع ژئوپليتيک شديداً امريکادر عين حال برای برگزاری انتخابات رياست جمھوری در 

پس از اولين دور مناظرات پيش از انتخاباتی مرسوم، ميزان . ودسرعت تدارک ديده می شه آن بستگی دارد، ب

 درصد رسيده ۵٠نمودار درصدی طرفداران او به زير . محبوبيت رئيس جمھور کنونی روند نزولی طی می کند

اين واقعيت .  رياست جمھوری وی می باشدۀ بدتر شدن وضعيت به ضرر اوباما در تمام دورۀاست که خود اين، نشان

 نتوانست مشکالت کشور و مردم خودش را حل امريکافريقائی تبار اتفسير می شود که اولين رئيس جمھور چنين 

 و عدم حل مسائل جھانی نيز، تأثير منفی امريکادر ھمين ارتباط، ھمچنين الزم به گفتن است که سياست جھانی . نمايد

  .بر محبوبيت وی نھاده است

زيرا، . اھان محافظه کار جنگھا را شروع می کنند، ديگر موردی نداردتأکيد بر اين مدعا که فقط جمھوريخو

دمکراتھا بسيار بدتر از آنھا عمل می کنند و اين يک واقعيت کامال واضحی است که خط ومشی سياسی نخبگان 

ی ر مييتنھا راه و روش پيشبرد ھمين سياست تغ.  در حاکميت بودن اين يا آن شخص ربطی نداردألۀ با مسامريکا

  .کنند

اين . نيز با شکست مواجه شد» تنظيم مجدد« تحت عنوان امريکاتالشھا برای برقراری روابط دوستانه بين روسيه و 

اصطالح تفاھم ه  به تقابل بيشتری در مقايسه با ب"باراک اوباما" رياست جمھوری ۀمساعی در اواخر ھمين اولين دور
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 ۀغم ظھور برخی تنشھا در مناسبات، تأثيرات مثبتی به توسعره  بوش پسر، که از بسياری جھات حتی ب-پوتين

  . صفر گذاشت، منجر گرديدۀروسيه از نقط

او .  با تنشھای باز ھم بيشتری ھمراه خواھد بودامريکادر صورت پيروزی ميت رومنی مناسبات متقابل بين روسيه و 

، آشکار عمل می کند و تقابل آشکار ھميشه نيز درست مثل بوش، بدون استفاده از انعطاف ودوروئی ذاتی دمکراتھا

چنين وضعيتی در رابطه با خاورميانه و ديگر مناطق آشوب زده . بھتر از تھديد پنھان به بسيج جامعه کمک می کند

ول دانستن وی در قبال قتل سفير ؤن اوباما به نشان دادن نرمش و مسميت رومنی ضمن متھم کرد. نيز صدق می کند

  . در جھان گرديده استامريکا، اظھار داشت که رياست جمھوری وی باعث کاھش اعتبار ا در ليبيامريکا

سامان داده خواھد شد يا تنشھا در » تنظيمات مجدد«که تنظيم  اين. پيامدھای پيروزی اوباما ھنوز روشن نيست

 به سادگی امريکا، در ھر حالتی، صرفنظر از گزينش ھر روشی... مناسبات ادامه خواھد يافت، ھنوز معلوم نيست

فريقا ا.  بايد چين را از تأمين منابع مورد نياز خود محروم سازدامريکا. نمی تواند در تضعيف روسيه نقش بازی نکند

اما اين .  خارج شده استامريکا اقمار ۀو خاورميانه، منھای برخی استثنائات نچندان بزرگ، با موفقيت از داير

اتحاد . بيش از ديگران به ھراس افتاده، ھر روز بيش از روز پيش نمايان می شود امريکا ۀواقعيت که اياالت متحد

  .ستراتژيک فدراسيون روسيه با جمھوری خلق چين ديگر واقعيت يافته و با گذشت زمان تقويت ھم خواھد شد

 رؤسای  و ھمچنين،امريکا باقی مانده، عبارت است از قدرت نظامی امريکا ۀتنھا چيزی که ھنوز در زرادخان

برتری نظامی مثل ھمه . جمھور آن، که حتی پس از مرگ نيز به پاسداری از عظمت کشور خود ادامه می دھند

 را امريکاکه اوباما بخش اقتصادی ھژمونی  در حالی.  رومنی ھم در اولويت قرار داردۀعقيده نئومحافظه کاران، ب

با . ش گرفتار شده، مورد توجه قرار می دھد ا جمھوری رياستۀکه به وضعيت بسيار نامعين تری نسبت به آغاز دور

  .اين وجود، شھروندان غربگرای کشورھای نامطلوب ھمچنان در مرکز توجه ھر دو نامزد انتخاباتی باقی می مانند

البته که آنھا ھنوز ھم به .  بکنندامريکااما امروز ماشينھای چاپ پول ھم نمی توانند کمکی به حل مشکالت اقتصادی 

ۀ د حل نمايند و سعی ھم می کنند، ولی دست اندرکاران اين پروسه، پيشاپيش در بارنھمين ترتيب می خواھ

ه ب. و خود اين بدان معنی است که بايد کار ديگری انجام بدھند. شدار می دھندوتأثيرگذاری حداقلی چنين فرايندی ھ

 بايد رقيب ارزی خود، اروپا را ويران امريکا. يران ساختن و غارت کردن مشغول شوندعبارت دقيق تر، بايد به و

» نان«سازد و با تاراج رقيب سياسی اصلی خود، روسيه، اقتصاد چين، رقيب اقتصادی خود را از دستيابی به 

  .محروم نمايد

  .سان است ولی نيت آنھا کامال يکھر چند ممکن است روش اوباما و رومنی برای نيل به اين اھداف متفاوت باشد، 

روسيه و چين برای تأمين چنين موقعيتی به واحد .  ذخيره ارزی متزلزل شده استۀمثابه ر بالاما موقعيت انحصاری د

 درست در موقعيتی قرار گرفته اند که روزولت در امريکانامزدھای انتخاباتی کنونی . پول خود ابراز تمايل کرده اند

يک از آنھا با اين سياستمدار بزرگ، تنھا نامزدی که برای بيش از دو دوره به رياست  اما ھيچ. ت قرار داش٣٠ ۀدھ

  . انتخاب شد، حتی قابل قياس نيستندامريکاجمھوری 

 پشتيبانی ۀ رياست جمھوری فقط در سايۀ طوالنی بی سابقۀچنين دور. او موفق شد در چھار انتخابات پيروز شود

 تأمين رھبری مالی جھان، يکی از ۀوری انگليس و اجرای برنامتکه شکستن برتری امپرااستھای او، مردم از سي

  . ارزی جھان تبديل کردۀ را به ذخيردالراو با تکيه بر توصيه ھای جان مينارد کينز، . دست آمده بخشھای آن بود، ب

، پس از آن، با کاھش ارزش  به موجودی طال پايان داددالر روزولت برای اولين بار به وابستگی ١٩٣٣در سال 

 عوارض جانبی چنين سياستی بر سر ۀآوار کردن ھم. اسکناس، انتشار آن را تا حد تفوق بر سطح تورم افزايش داد
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اين وضعيت از بسيار جھات در . حساب پول کاغذی ممکن شده کشورھای ديگر، از طريق اعطای وامھا و تجارت ب

حساب ه ب.  اروپا برای يک جنگ سراسری آماده می شدند، ميسر گرديدۀمکه ھ  بلوغ جنگ جھانی دوم، زمانیۀساي

افزايش سفارشات دولتی، که بخش اعظم آن را سفارشات نظامی تشکيل می داد، او قدرت خريد جمعيت را افزايش 

ين روزولت درست مثل لن.  سعی می کرد حجم عظيم توليدات خود را به ھر دو طرف جنگ آينده بفروشدامريکا. داد

فردی قرار داشت و تحت تأثير آن، با راھنمای عمل قرار ه ، در وضعيت منحصر ب١٩١٧در زمان انقالب اکتبر سال 

 ۀمجموع.  با مشارکت مسکو، پکن و لندن، عمل می کردامريکادادن منافع مردم و رؤيای تأمين رھبری جھانی 

لت را فراھم ساخت، موجب محبوبيت وی در ميان شرايط و اقدامات متعارف او، زمينه ھای موفقيت سياستھای روزو

  .مردم گرديد و تاريخ او را در جايگاه برابر با فرانکلين، واشينگتن، جفرسون و لينکلن قرار داد

 انتظار نمی رود و آن کسانی ھم که ھستند، فعال فقط اوضاع را بدتر امريکاپيدايش چنين شخصيتی در افق ساختار 

  : که پل کريگ روبرتز گفتاما، ھمانطور. می سازند

عنوان يک ابرقدرت ه  ھمچنان بامريکا ارزی ادامه می دھد، ۀعنوان ذخيره موجوديت خود به  بدالرتا زمانيکه «

  .»باقی خواھد ماند

 ھر کشوری که بخواھد استقالل خود را حفظ کند، بايد نرخ ارز خود را نه بر مبنای نرخ : گفتستالينو ھمانطور که 

به ھمين . )٣(ن نمايديير خارجی، آنطور که امروز رايج است، بلکه، بر اساس موجودی طالی خود تعارز يک کشو

وری، اتحاد شوروی و تامپرا( تاريخ ۀ به حداکثر مطلق در تمام دورستالين ۀ طالی روسيه در دورۀسبب ھم ذخير

سی واقعا در جھت تحکيم استقالل و که چه ک  سؤاالت مربوط به اينۀپس از اين، پاسخ ھم. رسيد) فدراسيون روسيه

  ...شود سعادت کشور خدمت می کند، روشن می

  :زيرنويسھای مترجم

 ۀ ھشت سالۀ منظور يوليا تيماشنکو، نخست وزير غربگرای سابق اوکراين می باشد که در حال حاضر دور-)١(

  .محکوميت خود را در زندان می گذراند

، منظور گروه موسيقی دختران روسيه است که از »ھرزگان شورشی«، معنی تحت اللفظیه  پوسی رايوت يا ب-)٢(

دنبال اجرای ه ب.  می کندءحمايت غرب برخوردار است و در ايستگاھھای مترو، روی اتوبوسھا و غيره برنامه اجرا

  .برنامه عليه پوتين، رئيس جمھور روسيه در کليسای جامع مسکو، سه تن از آنھا محاکمه و زندانی شدند

 پايان ناپذير ضدکمونيستھا، مخالفان استقالل کشورھا و ۀ اين ھم يک دليل ديگر برای درک علت خصومت و کين-)٣(

  .ستالينعدالت اجتماعی نسبت به 
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