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  ٢٠١٥ می ٠٤
  

  مصاحبۀ مستقيم با والديمير پوتين
Ligne directe avec Vladimir Poutine  

تماس «ولی برنامۀ پخش تلويزيونی . ه ندرت دربارۀ جھان بينی خودشان مطلبی منتشر می کنندمقامات روسی ب 

فراسوی . با والديمير پوتين فرصت کم يابی بود برای ارزيابی سير تحولی درک مسکو از جھان پيرامون» مستقيم

گفت، می توانيم نتيجه  ساعت به پرسش ھای ھم ميھنانش پاسخ ٤مھارت و کاردانی رئيس جمھور روسيه که طی 

بگيريم که روسيه از تنظيم مناسباتش با اياالت متحده صرفنظر کرده و خود را برای انزوای دراز مدت از غرب آماده 

  .می کند

  ٢٠١٥ ی م٢ /)سوريه( دمشق /شبکۀ بين المللی ولتر 

  

 و تنھا به تله پرامپتر بسنده می در حالی که رئيس جمھور اوباما از پاسخ به پرسش ھای ھم ميھنانش اجتناب می کند

ًکنند و غالبا در مقابل دوربين متن از پيش آماده شده ای را می خواند، رئيس جمھور پوتين جلسۀ طوالنی پرسش و 

  .پاسخ با مردم ميھنش را به شکل آزاد برگزار کرد

 ساعت پياپی به پرسش ٤ی پاسخگوئی ط:  گذشته، والديمير پوتين آزمون شگفت آوری را پشت سر گذاشت اپريل ١٦

سازمان دھندگان طی . ھای ھم ميھنانش که به شکل مستقيم روی سه شبکۀ تلويزيونی و سه ايستگاه راديو پخش می شد

  ).١( پرسش برای رئيس جمھور برگزيده شد ٧٤نی دريافت کردند و ولفي ميليون تماس ت٣اين برنامه بيش از 

. ماده شده بود، پرسش ھای ديگری به شکل آزاد و پيشبينی نشده مطرح گرديدًحتی اگر ظاھرا برخی پرسش ھا از پيش آ

  .ًروشن بود که واکنش ھای والديمير پوتين مشخصا نظرياتش را بازتاب می دھد
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  چگونگی حکومت

» جمھوری«پيش از ھر مطلبی، رئيس جمھور بينش خود را در مورد مؤسسات مطرح کرد بی آن که به مقوالت غربی 

، و نه حتی نظريات مشاورش والديسالو )دولت مردم توسط مردم(» دموکراسی«يا ) رای منافع عمومیخدمات ب(

يعنی مديريت مردمی بی آن که مداخلۀ خارجی وجود (» دموکراسی حاکم« در مورد Vladislav Sourkovسورکوف 

  .مراجعه کند) داشته باشد

او چنين . ان سياسی برای حفظ وحدت مردم و ثبات استاز ديدگاه او، نقش دولت کمک کردن به شھروندان و مدير

نظر می رسيده به دليل مختل ساختن وحدت ملی ه توضيح داد که حتی برخی تصميم ھائی را که از نظر عقلی مطلوب ب

 به ھمين گونه با تغيير دائمی قوانين مخالف است زيرا به باور او مردم نمی توانند به رھبرانی که. کنار گذاشته است

ًدائما قاعدۀ بازی را عوض می کنند اعتماد داشته باشند، و کامال نسبت به شيوۀ مديريت غربی با تخفيف مالياتی طبقه  ً

 عکس او نقش خود را در سازماندھی طرح ھای هب.  و کمک ھای متناسب با درآمدھا بی اعتنائی باقی ماند بندی شده

  .جو می کند و ل ممکن جستبزرگ و مبتکر اصول و موازين در ساده ترين اشکا

  

  سياست اقتصادی

روسيه به دليل محاصرۀ غرب در .  روی مسائل اقتصادی تمرکز داشتءمانند تمام کشورھا، پرسش ھای شھروندان ابتدا

قدرت خريد . و کاھش قيمت جھانی نفت) يعنی به دليل مجازات ھای اعالم شده(حال گذراندن بحران وخيمی می باشد 

  .کاھش داشته است% ١٠ شده، ولی به دليل تورم، قدرت خريد فعاالن بازنشستگان حفظ

او فکر می کند که . لۀ اصلی به کاھش بھای نفت مرتبط است که به سقوط درآمدھا انجاميدهأبرای والديمير پوتين، مس

 عنوان موجب  عکس، محاصره به ھيچهب. نجامد انطباق يابدطول بيه کشورش بايد با اين وضعيت جديد که ممکن است ب

محاصره حتی پس از دوران . کاھش ثروت کشور نخواھد شد، ولی بايد بر اساس داده ھای جديد دوباره سازماندھی شود

روی داد، می تواند به عنوان زنگ فراغت تلقی  که در پی پيوستن به سازمان بازرگانی جھانی ای رقابت سر سختانه 

کشاورزی اش استفاده کند که به شکل ويژه ای مورد تھديد قرار گرفته روسيه از اين وضعيت بايد برای نجات . شود

ژيک آن يروسيه بايد اين اقدام را جدی بگيرد نه تنھا برای کشاورزان روس بلکه به ھمچنين به دليل اھميت سترات. است

  .ھديد قرار گيردمحاصره نشان داد که کشور خودکفائی کافی نداشته و امنيت غذائی می تواند مورد ت. برای روسيه

 به انضمام اقدامات آنھا در زمينۀ قرض ھای خصوصی برای —والديمير پوتين فکر نمی کند که اقدامات غربی ھا 

او تخمين زده است که می تواند تا پيش از .  برای نظام بانکی روسيه تھديدی به حساب بيايد—مقروض ساختن دولت 

  .زگرداند روبل را به وضعيت ثبات با٢٠١٦پايان سال 

  

  سياست خارجی

او حتی اتحاد جماھير . والديمير پوتين در تعريف سياست خارجی اش نشان می دھد که بلند پروازی امپراتوری ندارد

سوسياليستی شوروی را به باد انتقاد گرفت که الگوی اقتصادی خود را به ھم پيمانانش تحميل کرده و بر اين باور است 

  . اشتباھاتی را می پردازدکه امروز روسيه بھای چنين

وليتی تأکيد داشت که برای حفاظت از تمام آنھائی که گذرنامۀ روسی دارند يا ندارند و ؤبا اين وجود او روی مس

  . به عھده دارد،خودشان را از ديدگاه فرھنگی به عنوان روس تعريف می کنند
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وقتی از او خواستند که دشمنان روسيه را مشخص کند، والديمير پوتين از تروريسم، خارجی ستيزی و سازمان ھای 

جناتيکار ياد کرد و گفت که کشور او ھيچ کشوری را به عنوان دشمن معرفی نمی کند، و ازکشورھای ديگر خواھش 

  .کرد که نظرشان را در اين مورد بگويند

زبان  ً و حتی اگر رسما چنين چيزی را به و اياالت متحده را به عنوان يک امپراتوری تعريف کردبا بيان چنين امری، ا

مريکائی امريکا را متھم دانست که متحدی ندارد و تنھا خدمتگذارانی را در خدمت دارد، و يادآور شد که انياورد، ولی 

سالوی در مقابلشان ايستادگی کرد، در اين جا بود  اين که در يوگو ھا بوريس يلتسين را ستايش می کردند ولی به محض

طور کلی، والديمير پوتين ھمان سرزنشی را سزاوار آنھا می دانست که نسبت ه ب. که شروع کردند به ناسزاگوئی به او

و نتيجه گرفت که . به اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی ابراز می داشتند، يعنی تحميل الگوی اقتصاديشان به ديگران

  .مريکائی ھا نيز به ھمين شکل بھای اين اشتباه را خواھند پرداختا

ول عوام فريبی و تحريف مشکالت مردم می داند و اين که ناسيوناليسم را ؤدر مورد اوکراين، او واشنگتن را مس

 عنوان ر در کشورشان سرمايه گذاری کرده بود بهال ميليارد د٣٢در نتيجه، آنھا روسيه را که . تحريک کرده است

ر سرمايه گذاری کرده ال ميليارد د٥دشمن تلقی کردند ولی اياالت متحده را متحد خودشان دانستند در صورتی که تنھا 

ًکه مشخصا بگويد که کدام ھم پيمانان قديمی  او گفت که روسيه به داليل سياست داخلی محلی بازنده شد، بی آن. بود

برای والديمير پوتين موضوعی که اھميت دارد نجات مردم . ال ھستندمتحد اوکراينی ھا در کشورش زير عالمت سؤ

  . گذاردءروس دونباس و لوگانسک است، به ھمين دليل می خواھد توافقات مينسک را به اجرا

  :والديمير پوتين سه سازمان را به عنوان ھم پيمان روسيه معرفی می کند 

  بريکس) ١

  سازمان ھمکاری شانگھای) ٢

  مکاری امنيت مشترک که يک اتحاديۀ نظامی استو سازمان ھ) ٣

  .ولی اتحاديۀ اقتصادی اوراسيائی در جمع ھم پيمانان معرفی نشد زيرا ھنوز در دوران جنينی به سر می برد

  

  سياست دفاعی

رئيس جمھور پوتين از الکساندر سوم تزار روسيه به نقل آورد و گفت که تنھا متحد واقعی روسيه ارتش نيروی زمينی 

ًی کشورش تقريبا معادل اياالت متحده است و نتيجه گرفت که از ئاو گفت که قدرت ھسته . و نيروی دريائی روسيه است

د ص ھفتاد در٢٠٢٠سرانجام او اعالم کرد که تا سال . اين ديدگاه ھر يک از طرفين می تواند حرف ديگری را درک کند

  .قدرت قديمی خود را باز خواھد يافتارتش روسيه . جنگ افزارھای روسيه به روز خواھد شد

در مورد ميسترال ھای سفارشی به فرانسه، او يادآوری کرد که موضوع بيشتر کمک رسانی به شرکت کشتی سازی 

که بين نيکال سرکوزی و دميتری مدودف تقسيم تی را فرانسه است تا پاسخگوئی به نياز روسيه، به شکل مؤدبانه رشو

او اعالم ). که می خواست با بلند پروازی عليه او در انتخابات رياست جمھوری شرکت کند(شده بود به زبان نياورد 

 و در ادامه اضافه  کرد که تنھا مبلغ پرداخته شده را درخواست خواھد کرد اگر ميسترال ھا به روسيه تحويل داده نشود

فرماندھی ناتو شده ھمانی نيست که در گذشته کرد که بايد بپذيريم که حاکميت و اعتبار فرانسه از وقتی که وارد ستاد 

  .بود

در پاسخ به پرسشی که در مورد امارات اسالمی مطرح شده بود، او گفت که اين سازمان از عراق سر بيرون آورد و با 

چندين نظامی عراق که به دليل اشغال کشور توسط اياالت متحده و قدرتی که سر کار گذاشته بود به حاشيه رانده شده 
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والديمير پوتين در مورد خطری که تابعين روس و آنھائی که به شوروی سابق تعلق داشته اند ھشدار .  تقويت شد،ودندب

  .داد که به داعش پيوسته اند و می توانند در بازگشت به کشورھايشان دست به اعمال تروريستی بزنند

  

  پيروزی بنيانگذار عليه نازيسم

از . يعنی به جنگ دوم جھانی و مبارزه عليه نازيسم داشت» جنگ بزرگ ميھنی«ه والديمير پوتين اشارات متعددی ب

يعنی حرکتی از سوی مردمان بسيار متنوع که برای   مدرن بوده، ۀديدگاه او در واقع اين جنگ حرکت بنيادی روسي

اد فدراسيون در سال  و ايج١٩١٧با طرح چنين نظريه ای، او می پذيرد که انقالب . کسب آزادی مشترکشان متحد شدند

  . رويدادھای متحد کننده ای نبوده است١٩٩١

 کرده و در عين ءچنين مراجعاتی او را وادار می سازد که حضور نازی ھائی که در کی يف به قدرت رسيده اند را افشا

اشارات والديمير .  می آيد اروپا با آنھا به راحتی کنارۀ با آنھا را منتفی بداند، در حالی که اتحاديمذاکره ایحال ھر گونه 

پوتين در عين حال به اين معنا خواھد بود که اياالت متحده جانشين رايش سوم است، يعنی موضوعی که پيش از اين نيز 

  .مطرح کرده بود و موجب تحريک بحث و جدل تند و تيزی شد

   

]١  [“ Direct Line with Vladimir Putin ” , by Vladimir Putin ,Voltaire Network  ,١٦ April 2015. 

   

 


