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  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠١۴ سپتمبر ١۴
  

  :امريکاروسيه و 
 اختالف اصلی بر سر چيست؟

  

© Collage: Voice of Russia/Burov Vladimir 

عنوان قھرمانی خود را تثبيت کرده بود، امروز ديگر » تنھا قدرت برتر« قرن گذشته ٩٠ که اوايل سال ھای امريکا

 .چنين امکانی را ندارد

بسياری . وليت ھا نيز عجله به خرج نمی دھدؤاما در تقسيم مس. تئی نيسمين نظم نوين جھانی به تنھاأواشنتگن قادر به ت

  . و روسيه نيز ھمين استامريکادليل اصلی تمام اختالف نظرھا ميان . کشورھا از شرايط امروز رضايت ندارند

. تند که در حال ضعيف شدن است، سعی دارد برتری خود را با تصميماتی اثبات کند که چندان موفقيت آميز نيسامريکا

.  تالش خود را به کار گرفته تا ديگر بازيکنان را تضعيف کندۀ توان تقويت خود را ندارد، به ھمين خاطر، ھمامريکا

س ئي معاون رپاول زاالتاريوف. امروز را بپذيرد» چند قطبی بودن جھان« نمی خواھد واقعيت امريکا ۀاياالت متحد

  :يد و کانادا در اين رابطه می گوامريکا تانستيتو

می توان نگاھی به اسناد موجود در خصوص دکترين . آنھا سعی خواھند کرد که تمام دنيا را با خود ھماھنگ کنند «

جريان ھای « با عنوان امريکابه عنوان مثال، آخرين سندی که آژانس اطالعات .  سال گذشته داشت٢٠ طی امريکا

شيوه ای که .  ھدف خود را حفظ رھبری قرار داده استيکاامراياالت متحده :  آماده کرده است٢٠٣٠تا سال » جھانی

  .»آنھا درپيش گرفته اند به طور کل با اين سياست ھماھنگ است
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 جھانی قدم گذاشته اند، اما کاخ سفيد حاضر نيست اين حقيقت را ۀبازيکنان جديدی به صحن. دنيا ديگر تک قطبی نيست

  .بپذيرد

دو وجه اصلی در اختالفات ميان کرملين و کاخ .  مسکو نيز مربوط می شوداين موضوع به تعامالت ميان واشنگتن و

 اقتصاد جھانی و ت از انستيتوامريکا مدير بخش سياست خارجی و داخلی فئودور وويتولوفسکی. سفيد وجود دارد

  :روابط بين الملل در اين رابطه می گويد

اين . وجه اول در اختالف نظر بر سر سيستم تعامالت روسيه با شرکای خود در کشورھای مستقل ھمسود است «

بسياری از .  اوکراين و الگوھای تعامالت اوکراين با روسيه بيشتر به چشم می خوردۀموضوع به ويژه در خصوص آيند

ورھای پساشوروی را ھمچون اتحاديه شوروی جديد  کشئی ھمگراۀ تشکيل نوعی اتحاديألۀسياستمداران در واشنگتن مس

وجه دوم اختالف نظرھا با واشنگتن به تفاوت . له نگران استأواشنگتن پيشاپيش از چشم انداز اين مس. بررسی می کنند

ھای نگاه سازمان ھای شکل دھنده به نظم نوين جھانی و جايگاه دول مختلف و از جمله روسيه در اين سيستم مربوط 

  .»دمی شو

مشکالت زيادی برای مناطق مختلف به دنبال داشته » تفرقه اندازی و حکومت «امريکا ۀسياست امروز اياالت متحد

به چه » تشکيل خاور ميانه بزرگ« يعنی امريکار شکل يافته طبق برنامه ھای ييھمه می بينند که مرزھای تغ. است

 آخرين قربانی تالش کی يف قطعاً .  اوکراين را گرفته استحال ھمان بدبختی ھا و مشکالت گريبان. شکل بدل شده است

 و سياستی که تا اين اندازه بدبختی برای تمام دنيا به بار   برای حفظ برتری خود در دنيا نيستامريکاھای پر تب و تاب 

 کنندگان اين ءجراالبته، می توان گفت که تمام نقشه ھايش نقش بر آب شده، فقط ا.  به شکست منتھی می شودآورد، مسلماً 

  .سياست ھا از روی لجاجت نمی خواھند به آن اعتراف کنند

  راديو صدای روسيه: منبع

  

  :يادداشت

نويسنده به صراحت اعالم می دارد که نه . من که تا حال از زبان مدافعان سرمايه، اعترافی به اين وضاحت نخوانده ام

د و نه ھم ادعا ھای روسيه مبنی بر کمک ھای بشردوستانه به دموکراسی بازی و حقوق بشرخواھی امريکا واقعيت دار

 با در نظرداشت توانمندی ھا و سھم کشور ھای اساس مسأله تقسيم مجدد جھان. ھمنژادان و ھمزبانان روس اش

  امپرياليستی در غارت جھان می باشد

  .ح. ع

  

  


