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 Political  سياسی

  
 ميرعبدالرحيم عزيزداکتر
  ٢٠١٧ جنوری ٠٩

  

 خونسردی پوتين و برآشفتگی اوباما
ندارد و به ھيچ را ذشته بعد از فروپاشی شوروی، زعامت امريکا پيوسته روسيه را تحقير نموده که ديگر آن قدرت گ

زعامت امريکا ھميشه به طعنه . وجه قادر نيست که قدرت اول جھان يعنی  امريکا را در ھيچ ساحه به مبارزه بطلبد

از نگاه امريکا، روسيه توان نظامی واقتصادی خود را از دست داده و ". چيزی ساخت روسيه را می بينيد"گفته اند که 

الکن روسيۀ پوتين ثابت ساخت که امريکا و غرب در محاسبۀ خود . ارد که امريکا را بترساندکدام تکنولوژی پيشرفته ند

داخل امريکا وھم در صحنۀ سياست جھانی در تگنا و حتا  آنقدر دقيق نيستند و روسيه قادر است که غرب را ھم  در

 امريکا از طريق ٢٠١۶مبر ه نودر انتخابات رياست جمھوری مااگر تصور کنيم که دخالت روسيه . شکست قرار دھد

واقعيت داشته باشد، اين بزرگترين سرشکستگی برای امريکا و يک موفقيت خارق العاده برای روسيۀ " سايبر"حملۀ 

 ثابت ساخت که روسيه خالف اسدشکست امريکا در بحران سوريه و مداخلۀ مسکو به نفع .  عقب مانده تلقی می گردد

  ھمچنان به امريکا فھماند، وقتیپوتينروسيۀ . ش داردنظامی را در دفاع ازمنافعگونه توان توقع و ارزيابی امريکا، ھر 

دھيد در امور داخلی ما مداخله نمائيد، روسيه ھم توان اين را دارد که در امور داخلی امريکا  که شما به خود حق می

 ھم توان اين را يافت پوتينازی کرد، روسيۀ  نقش خود را بينتسيالکه امريکا در به قدرت رساندن  وقتی. مداخله کند

امريکا با . بنابران ارزيابی امريکا در مورد ناتوانی روسيه غلط از آب برآمده است.  ياری برسانددونالد ترمپکه به 

  .رود و روسيه با خونسردی می تازد عصبانيت به پيش می

 امريکا رسانيدند که دستگاه ھای استخباراتی روسيه به مقامات استخباراتی امريکا با  اطمينان به اطالع دولت و مردم

لری يھمداخله نموده تا " سايبر" از طريق حملۀ ٢٠١۶مبر در انتخابات رياست جمھوری ماه نو  پوتينامر مستقيم 

ًقا که تا حال دستگاه ھای استخباراتی امريکا دقي باوجودی.  کمک نمايددونالد ترمپ را صدمه بزند و به موفقيت کلنتن

 که از نتايج اوباما نتيجۀ قطعی مداخلۀ روسيه در انتخابات بوده است، الکن ادارۀ لری کلنتنيھنگفته اند که آيا باخت 

  تن از ٣۵ در روز ھای اخيرش تصميم گرفت که اوباماادارۀ . انتخابات ناراضی شده، در صدد انتقام گيری برآمد

 جنوری از امريکا اخراج نمايد و دو منزل کارکنان ٢شود، به تاريخ  کارکنان روسيه را که شامل دو ديپلمات ھم می

 استقبال کردند اوباماين عمل اسناتور ھای دست راستی امريکا از. روسيه را در اياالت مريلند و نيويارک مسدود سازد

 بدون کمترين  پوتين که واشنگتن با خوشی معتقد شد.  انجام دھندپوتينو تعھد نمودند که اقدامات جدی تری عليه روسيۀ 
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ترديد به اقدام مشابه دست خواھد زد و تعدادی از ديپلمات ھا و کارکنان امريکائی را از روسيه اخراج خواھد کرد تا 

   نزد؟ی دست به چنين اقدامپوتيناما چرا . زمينه برای برخورد ھای بيشتر با روسيه آماده شود

از تصور دور بود که . شد  دندان به دندان و چشم به چشم معامله میدر جريان جنگ سرد، بين امريکا وشوروی سابق

. امريکا و شوروی به تحريکات يک ديگر جواب باالمثل ندھند و اقدامات  تحريک آميز يک ديگر را اغماض نمايند

 را در اخراج اوبامارا  بين امريکا و روسيه شکستاند و با خونسردی کامل اقدام " ديپلماسی کالسيک" اين رسم پوتين

 تن از ديپلمات ھای امريکائی را ٣۵ما بايد ھم " وزير خارجۀ روسيه پينشھاد کرد که الروف. اتباع روسی پذيرفت

پوتين ".  ساعت وقت بدھيم  تا به دليل غير مطلوب  بودن شان خاک روسيه را ترک بگويند٧٢اخراج نموده و به آنھا  

 دستور داد که از فاميل ھای پوتين. قعی قايل نشد، بلکه عکس آن ھم عمل نمودنه تنھا  به پيشنھاد وزير خارجۀ خود و

پوتين جھان را به حيرت " شيارانۀوھ"اين اقدام . ديپلمات ھای امريکائی دعوت شود تا در محافل سال نو اشتراک نمايند

ين اقدام تحريک آميز  ا ازاوباما به اين عقيده رسيد که   ھدف پوتين.  را بيشتر عصبانی ساختاوباماانداخت و ادارۀ 

ما به " اظھار داشت که پوتين.  بوده استپوتين امريکا و  ۀ رئيس جمھور آيندترمپرو به تزايد  نيک تخريب روابط 

البته ما حق اين را داريم که به عين عمل تالفی جويانه اقدام نمائيم، الکن . ديپلماسی غير مسؤوالنه متشبث نمی گرديم

  ".  برگردانيمترمپداريم تا روابط روسيه و امريکا را بر مبنای روش ادارۀ  و قدم ھائی بر میطرحی داريم 

 و کانگرس بسيار گران تمام شده اوباما برای ادارۀ پوتينشود که جواب خونسردانۀ  در محافل سياسی امريکا گفته می

 را اوباما اقدام پوتين. پيچانند، اما موفق نشدند بپوتين را در لحاف بيمار ترمپ و کانگرس سعی نمودند که اوباما. است

 جنوری يعنی روز حلف ٢٠بدين معنی که او تا تاريخ . پيش پا افتاده جلوه داد و حق جواب را به آينده موکول کرد

 منتظر می ماند تا از نيات رئيس جمھور جديد امريکا نسبت به روسيه آگاه شود و با  سياست ھای وی در ترمپواداری 

بال  ساير مناطق بحرانی مانند سوريه، اوکراين و جنوب شرق آسيا آشنا گردد تا در پرتو آن بتواند تصاميم الزم را ق

پس ببينيم . خواند" اعجاز ديپلماتيک" را در جواب ندادن مشابه پوتينيکی از ديپلمات ھای امريکائی خونسردی . بگيرد

که در روابط خصمانۀ اين دو کشور چه در   خوداری نمود، چيزیاوبامارۀ که چرا پوتين از اقدام تالفی جويانه عليه ادا

  :  خواست که پوتين. رسد جريان جنگ سرد و چه بعد از آن به ندرت به مشاھده می

 را بيشتر غضب آلود اوباما را در روز ھای اخيرش ناديده بگيرد و اوباماارزش سياسی رو به کاھش ادارۀ  .١

  .سازد

 .  ی اھميت جلوه دھد را بيشتر باوباما .٢

 . را تقليل بخشداوباماشخصيت سياسی و جھانی  .٣

 .در ميان ارگان ھا و مقامات دولت امريکا در روياروئی با روسيه درز ايجاد نمايد .۴

 . زيرک به جھان معرفی کنداوبامایخود را عاقل تر و زيرک تر نسبت به  .۵

 .ی جلوه دھد انساناوباماشيوۀ خود را در تجليل ايام سال نو نسبت به  .۶

 .  برای ترمپ فضای فعاليت را وسيع تر سازد و دست و پای او را آزاد تر بگذارد .٧

" بزرگمنشی" صورت گرفت، ترمپ که بيشتر به منظور انتقام گيری از روسيه و بی اعتبار ساختن اوبامااقدام عجوالنۀ 

 بارزی که بيش ازين در سياست امريکا نقشد  فھماناوباما در روز ھای اخير اين اداره به  پوتين.  را سبب شدپوتين

 برھاند و فضای سياسی بھتری را برای اوباما با حفظ خونسردی اش توانست که خود را از دام پوتين. نخواھد داشت

  : با زرنگی به جھان نشان داد که در دفاع از منافع روسيه به ھر اقدامی متوصل خواھد شدپوتين.  گرداندآماده ترمپ
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رود و زمانی ھم با ديپلماسی عملکرد جانب مقابل را خنثی می سازد،    حوادث میاستقبال ازا قوای نظامی به زمانی ب 

   .اما در نھايت منافع روسيه را حفظ می نمايد

 

 

 


