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انتقام پوتين

قدرت ھای بزرگ برای خود اجازه می دھند که در امور ساير کشور ھا مداخله و تجاوز نمايند ،الکن دخالت در امور
خود را نمی پذيرند .سوسيال امپرياليسم شوروی بر ھنگری ،چکوسلواکيا و افغانستان لشکر کشی نمود و سال ھا اين
کشور ھا را در اشغال نگھداشت .حال که امريکا و ناتو بنای مداخلۀ مخفی و يا علنی را در روسيه دارد ،سران کريملين
بنای داد و فرياد را گذاشته اند .امپرياليسم امريکا که در ويتنام ،افغانستان ،عراق ،ليبيا و سوريه تجاوز نموده و دخالت
در امور کشور ھای امريکای التين و جنوبی را حق طبيعی خود می داند ،حال به ارتباط حملۀ سايبر روسيه در
انتخابات  ٢٠١۶اين کشور ،به مرحلۀ جنون رسيده است .ھريک ازين دو کشور به بھانۀ دفاع از سوسياليسم،
دموکراسی و حقوق بشر به کشور ھای مورد نظر تجاوز نموده و خود را مستحق ھر گونه خطا کاری می پندارند .مردم
کشور ھای اشغال شده حق دفاع از خود را ندارند و گرنه به نام تروريست محکوم می شوند .با اين مقدمه می خواھم
که به اصل مطلب برگردم و بحران در روابط امريکا و روسيه را در چند ماه اخير مورد تبصره قرار دھم.
بعد از پيروزی ترمپ در انتخابات رياست جمھوری  ٢٠١۶امريکا که برای ھمه حيرت انگيز بود ،دستگاه ھای
استخباراتی امريکا واقعی و يا جعلی گزارش دادند که روسيه کمپيوتر حزب دموکراتيک امريکا را ھک کرده و ايميل
ھای ھلری کلنتن را افشاء نموده تا انتخابات به نفع ترمپ تمام شود .دولت امريکا روسيه را به حملۀ سايبر متھم ساخت
که منجر به اخراج يک عده از کارکنان روسی و بسته شدن منازل آنھا گرديد .پوتين با خونسردی اين اقدام يک جانبۀ
امريکا را تحمل کرد و اقدام بالمثل از خود نشان نداد .سرانجام ترمپ ھم پذيرفت که روسيه در انتخابات رياست
جمھوری امريکا مداخله نموده است ،الکن از خود کدام ھيجان خاصی بروز نداد .جريان سردی در روابط روسيه و
امريکا باعث شد که محققان سياسی سير تاريخی حادثه را تعقيب نمايند و داليل خصومت پوتين را با ھلری کلنتن بيابند.
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روسيه بار ھا از مداخالت امريکا در امور داخلی روسيه شکايت نموده است .اکثر تحليل گران روسی به اين عقيده اند
که اضمحالل شوروی و ھرج و مرج ناشی از آن سبب گرديد که امريکا ازين حادثۀ غم انگيز تاريخی سوءاستفاده نموده
و با مداخالت مخفيانه روسيه را زير فشار قرار داده تا تسليم غرب شود .روسيه معتقد است که حتا تا ھمين لحظات
امريکا از دخالت پی در پی در امور روسيه خوداری نمی ورزد و سعی می دارد که روسيه را بيشتر به سوی تجزيه
بکشاند و اين کشور را کامالً از پا اندازد .عروج پوتين در صحنۀ سياسی روسيه ،صحنه را تغيير داد .پوتين قاطع تر با
امريکا و ناتو برخورد می کند و با مداخله و پيشروی ناتو به سوی سرحدات روسيه با شدت عکس العمل نشان می دھد.
جھان در جريان بحران اوکراين و الحاق کريميه به روسيه ،پوتين را شناخت که يک فرد عادی نيست و امريکا نمی
تواند مانند دورۀ يالتسين دست آزاد در مداخلۀ خود در امور روسيه داشته باشد .در واقعيت ،بحران اوکراين به امريکا
و ناتو ھشدار داد که پوتين را نبايد ساده پنداشت.
روسيه شکوه دارد که امريکا و باالخص شخص ھلری کلنتن که در چھا سال اول ادارۀ اوباما به حيث وزير خارجۀ اين
کشور ايفای وظيفه می کرد ،بار ھا دست به تحريکات زده و مردم را به قيام عليه زعامت کريملين تحريک کرده است.
زمانی که تظاھرات مردم در مسکو عليه پوتين به راه افتاد ،پوتين دانست که در عقب اين تحريکات کی بوده است:
شخص ھلری کلنتن وزير خارجۀ اوباما .ھلری کلنتن انتخابات  ٢٠١١روسيه را مورد انتقاد قرار داده و آن را متقلبانه
و غير منصفانه خواند .اين گفتار کلنتن از نظر گاه پوتين مداخلۀ مستقيم در امور داخلی روسيه تلقی گرديد که باعث
تحريکات و تظاھرات مردم عليه شخص پوتين و نظام بر سر اقتدار شد .کلنتن آشکارا متذکر شد که "مردم روسيه حق
دارند که اعتراض نمايند .رأی مردم بايد شمرده شود .اين حق به معنای اينست که آنھا مستحق انتخابات سالم ،منصفانه
و شفاف ھستند و رھبران درين قسمت مسؤوليت دارند" .اين صحبت ھلری کلنتن برای پوتين بسيار آزاد دھنده بود .ھر
باری که امريکا به يک طريقی در امور روسيه دخالت می کند ،رھبران کرملين حساس تر و مصمم تر در دفاع از
منافع روسيه شده تا به ھر نحو ممکن طرح ھای امريکا را ختثی سازند.
زمانی که ھلری کلنتن وزير خارجۀ اوباما تعيين گرديد ،توظيف شد که روابط امريکا و روسيه را از نو تنطيم کند.
کلنتن متوقع بود که می توان با ميديويف رئيس جمھور نسبت به پوتين بھتر معامله کرد .پوتين و ميديويف ھر چند سالی
رياست جمھوری و صدرات را با ھم تعويض می کردند .طبق گزارشات غير رسمی ،کلنتن به ميديويف پشنھاد کرده
بود که اگر او پوتين را از صحنه دور کند ،حمايت امريکا را خواھد داشت .کلنتن ھمچنان از ميديويف خواھش کرده بود
که اين موضوع را با پويتن در ميان نگذارد .الکن ميديويف پيشنھاد ھلری کلنتن را به پوتين گفت .ميديويف فھميد که
پوتين قبال ً از طريق دستگاه استخبارتی خود از صحبت کلنتن با وی آگاه شده بود .اگر ميديويف پيشنھاد کلنتن را در
مورد از صحنه کشيدن پوتين نزد خود نگه می داشت ،شايد به قميت حياتش تمام می شد .اين حادثه و بعداً جريان
انتخابات  ٢٠١١و سخنان مداخله گر ھلری کلنتن ،عقدۀ حقارت و خصومت پوتين را نسبت به ھلری کلنتن افزايش داد.
مزيد بر آن ،تجاوز ناتو به ليبيا و به خاک و خون کشانيدن شخص قذافی که ھمۀ جھان را تکان داد ،چھرۀ خشن و ضد
بشری ھلری را به نمايش گذاشت .ھلری در جريان مرگ قذافی با خوشی نعره کشيد و با استھزاء گفت :ما آمديم ،ما
ديديم ،او مرد" .پوتين با مشاھدۀ جسد خون آلود قذافی که توسط وحشيان مذھبی و عمال غرب در جاده ھا کش می شد،
بغض و عقده اش نسبت به امريکا و خاصتا ً ھلری کلنتن دو چند باال رفت .بايست ياداور شد که انھدام عراق و ليبيا يک
ضربۀ کاری به روسيه بود که در زمان حيات شوروی ھر دو کشور را در آغوش خود داشت .امريکا و ناتو به روسيه
فھماندند که ما متحدين تو را نابود می سازيم و تو نسبت ضعف سياسی ،نظامی و اقتصادی ات کاری کرده نمی توانی.
ھمين بود که روسيه با قاطعيت تصميم گرفت که در قدم اول امريکا و ناتو را در اوکراين شکست دھد و بعداً سوريه
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را از دام غرب برھاند و امريکا را به عقب نشينی وادار سازد .ھلری کلنتن از تبليغات ضد پوتين تا آخر دست نکشيد.
چنانچه در يک محفل جمع آوری پول در مورد الحاق کريميه به روسيه گفت" :اين عمل پوتين مشابه عملکرد ھتلر در
دھۀ  ١٩٣٠است" .طرز کالم ھلری پوتين را بسيار عصبانی ساخت و عقدۀ حقارت و انتقام را در دل او بيشتر جا داد.
روز انتقام پوتين فرا رسيد ٨ .نومبر  ،٢٠١۶روز پوتين بود که ھلری کلنتن را از يک برد حتمی محروم ساخت و او را
با بی عزتی در يک کنج تاريخ پرتاب کرد .تصور کنيم که پوتين به ھک کردن کمپيوتر حزب دموکراتيک موفق شده و
ايميل ھلری را افشاء نموده است ،اين خود يک سرشکستگی برای امريکا تلقی می شود که ھميشه از قدرت واالی
علمی و تکنالوژی بی مانند خود و از عقب ماندگی روسيه در ھمۀ جھات حرف می زند .چطور ممکن شد که يک
کشور عقب مانده ای مانند روسيه که به عقيدۀ امريکا ھيچ توليد کارآمدی ندارد ،اين کشور معظم را در ساحۀ تکنالوژی
کمپيوتر عقب بزند و سيستم انتخاباتی اش را دگرگون سازد؟ اکثر صاحب نظران به اين عقيده رسيده اند که ارزيابی
امريکا از سير تکامل روسيه در  ٢٠سال اخير نادرست از آب برآمده است .پس معلوم می شود که روسيه نه آنقدر
ضعيف است که امريکا تصور می کرد و نه آنقدر از نگاه علمی ناتوان است که نتواند امريکا و ناتو را به حيرت
اندازد .پوتين انتقام خود را از ھلری گرفت و او را حد اقل در مقطع کنونی از صحنۀ سياسی امريکا بدر کرد.

afgazad@gmail.com

٣

www.afgazad.com

