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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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 2022شرر ساپی

افول قدرت بعد از شکست نظامی خیلی آنی اتفاق میافتد
در سفر رئیس جمهور پوتین به ایران سه حادثه مهم اتفاق افتاد که هرسه بیانگر شکست نظامی
روسیه در اوکراین به حساب میاید .این سه حادثه را بدون اینکه به من خرده بگیرید و بگویید که از
روی جهت گیری مینویسم بروید و خودتان از طریق رسانه هایی که به نظر خودتان معتبر است
دنبال کرده قضاوت کنید :
. ۱روس ها سال ها برای ایران یک آمر نظامی به حساب میامدند .ایرانی ها همشه چشم به سوی
روسیه داشتند تا برایشان امکانات نظامی مهیا کند .این اولین باری است که روسیه در موقف برعکس
قرار میگیرد و ایران در موقف آمر نظامی .در تمام جلسات و ویدیو هاییکه نشر شده است متوجه
میشوید که ایرانی ها در مقابل روس ها ژست های بزرگ مهابانه گرفته اند و این موقف شان در
هر تصویری که از جلسات تا بحال نشر شده است قابل دید میباشد .از همه جالب تر  -لکچر سیاسی
است که علی خامنه یی برای پوتین میدهد .صحبت هایشان را به دقت بشنوید.
 . ۲از قبل میدانیم که دلیل دعوت نمودن اردوغان به جلسه این بود که روس ها با کمبود عسکر و
مهمات نظامی در اوکراین روبرو هستند و تصمیم دارند عساکر شانرا از سوریه خارج نمایند و به
اوکراین بفرستند .قبل از این سفر روسیه از ایران خواسته بود که اگر این بیز های نظامی را به سپاه
پاسداران واگذار کنند بهتر میشود اما ایرانی ها شانه خالی کردند .بیشتر به این دلیل که از نظر
اقتصاد خودشان وضعیت خوب ندارند و در این وقت نگهداری یک بیز نظامی در یک کشور دیگر
مانند اینست که کف دیگ اقتصاد ایران را سوراخ کنید .بنا تصمیم این شد که به همرای ترکیه یکجا
مالقات نموده یک تصمیم بگیرند که چگونه خالی نظامی پیش امده در سوریه ر پر گردد .جالب این
بود که با وجود درخواست مکرر روسیه و ایران در جریان مالقات ها اردوغان برایشان رک و
راست میگویند که تصمیم عملیات نظامی در شمال سوریه را دارد.
. ۳نکته خیلی قابل توجه دیگر اینست که رئیس جمهور پوتین شهره شهر شده بود به اینکه در تمام
محافل بین المللی و جلسات  -سران کشور های مختلف دنیا را همیشه منتظر نگه میداشت و ناوقت
به داخل سالون جلسه میامد .این کار اش برای طرف مقابل همیشه چنان تلقی میشد که میخواهد
اهمیت و قدرت خود را به نمایش بگذارد .در یکی از جلسات اش نخست وزیر سابق جرمنی را بیش
از یک ساعت منتظر مانده بود .در این سفر به ایران برای اولین بار کسی در مقابل خودش این کار
را میکند .اردوغان پوتین را در مقابل دوربین ها و در پیش چشم خبر نگاران بیش از  ۵۰ثانیه
منتظر نگهمیدارد و داخل سالون نمیشود .گرچه  ۵۰ثانیه انقدر وقت زیاد نیست ولی برای پوتین که
خودش این کار را برای هدف خاص انجام میداد بیش از  ۵۰سال میگذرد .من صرف یک فوتو را
از جریان انتظار اش اینجا میگذارم .اما شما خودتان بروید و ویدیوی این  ۵۰ثانیه را به چشم سر
نگاه کنید .خصوصا به چهره رئیس جمهور پوتین بنگرید .به بی تابی هایش که از یک پا به پای
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دیگر لم میدهد بنگرید .به ژست های رویش در این  ۵۰ثانیه نگاه کنید .و باالخره وقتی اردوغان
داخل میشود به حرکت رئیس جمهور پوتین نگاه کن.
در دنیای سیاست وقتی شکست بخورید دیگر به مشکل میتوانید موقف واالی خودتان را حفظ کنید.
مانند همان مثل معروف میشود که شیر پیر دست اویز گرگان میگردد.
بیایید پیش از ختم این پست یک نگاه گذرا بر سفر رئیس جمهور بایدن هم بکنیم تا دوستان عزیزیکه
رئیس جمهور پوتین را دوست دارند خیلی به دل نگیرند.
در سفر رئیس جمهور بایدن به عربستان سعودی او هم مجبور ساخته شد با محمد بن سلمان ببنید
کسی که رئیس جمهور بایدن ادعا میکرد روزی سر جایش خواهد نشاند .ولی روزگان چنان شد که
محمد بن سلمان رئیس جمهور بایدن را برسر جایش نشاند.
سیاست هم عجب دنیایی دارد.
رئیس جمهور پوتین حد اقل با یک تفاهم نامه  ۴۰میلیارد دالری در سکتور انرژی برگشت اما رئیس
جمهور بایدن همان را هم بدست اورده نتوانست چون محمد بن سلمان میخواست کمی حق بایدن را
کف دست اش بگذارد .برایش گفت فعال عالقمند نیستند کدام معامله انرژی امضا بکنند ولی قول داد
که تولید انرژی را بلند ببرند تا قیمت مواد سوخت در بازار بین المللی کمی پایین بیاید.
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