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  داکتر سيدموسی صميمی 

  ٢٠٢٢سوم مارچ 

  

  و تحریم های اقتصادی  نناشی از بحران اوکرایتنش های 

    ، "نهاد ارتباطات بانکی فرامرزی"Swiftپاد زهر روسيه و چين در قبال 

 پيش درآمد: 

خبر های رسانه های جمعی  طسر خبه مثابه  "بحران اوکراین"  ری به این سو وفبر ٢۴ تاریخاز 

تعيين کننده محتوی و تنش های ناشی از این بحران تلقی ميگردد.   ، گفتگو های سياسیو   

ی  مشترک و هسته ای این همه "جر و بحث ها"، که بدون کم و کاست از اهميت ویژه نکته

ميباش برخوردار  به  ن جهانی  ميگردد  متمرکز  کل  در  و  آغازد،  نظامی  (به خوانش  ژه"  ی"عمليات 

    ).   های غربرسانه  با قرائت عام تهاجم قوای نظامی روسيه به اوکراین" ("یا روسيه فدرال) و 

افزون بر عوامل کوتاه    ،ولی، به نظر نویسنده "بحران حاکم اوکراین"  و تنش های ناشی از آن

   ميباشد.  نيز دراز مدتفرهنگی، تاریخی و سياسی و پر اهميت دارای الیه های مختلف مدت، 

به این پيش زمينه های چند الیه ای، گستره ای اثر    کوتاهاکنون پس از یک نگاه    در این نوشته،

دزهر" روسيه فدرال و چين پاکشور های خودمدار کالسيک و "گذاری های تحریم های اقتصادی  

رمز گشایی  سه الیه ای  راه  تا در    نویسنده تالش ميکند   توده ای مورد ارزیابی قرار ميگيرند.

    زود رس، یک گام در خور اوضاع برداشته باشد.  این معضل، در محدوده یک بررسی مهم 

   حران اوکراین  بپيش زمينه های به  گذرانگاه 

در دید نخست، بحران اوکراین با پایان جنگ سرد، که توام به فروپاشی امپراتوری اتحاد جماهير 

آتالنتيک شمالی تا مرز های ناتو، پيمان  قلمرو  آغاز گردیده و با گسترش روز افزون  ،  شوروی بود

تاریخی، بحران اوکراین -ولی افزون بر این پيش زمينه های سياسی.  ادامه می یابد  فدرال  روسيه

   فرهنگی" نيز ميباشد.مهم دارای یک "بعد 

، "بر گشت سرزمين های  های دور به این سو   ه"فرهنگ و تمدن مشترک" از گذشت در گفتمان  

یک معضل پيچيده و پرسش زا  پيرامونی" یک حوزه ای فرهنگی به "کشور هسته و مادر حوزه"  
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البته که "کند و کاو   کشانده " این نکته به جاهای حساس سياسی  سياسی  تلقی ميگردد. 

با  طره خوانده ميشود.  که با تحت پرسش بردن ساختار جغرافيایی حاکم تنش زا و پر مخاشده  

، مرز بندی های  و مبارزات ضد استعماری  در نظر داشت تاثير گذاری های دوران استعمار غرب

نظام "سازمان ملل متحد" بوده که در کل در "تباین و تباین" بين ایاالت فرآورده  کشور های جهان  

سازمان ملل  . در منشور  گردیدپایه گذاری    ١٩۴۵شوروی در سال  جماهير  متحده امریکا و اتحاد  

؛ اصلی ملت" ميخکوب گردید-اصل "دولت ) ١۶۴٨(سال  وست فالی"صلح با تمسک به "پيمان 

  "تماميت ارضی و حاکميت ملی" کشور ها ميباشد.  حفظ  که در بر گيرنده 

در   ویژه  اخير، به  ، ریيس جمهور روسيه در مورد  دیمير پوتينالوبيانات  محتوای  در گفتگو های 

پيرامونی به هسته ای   "برگشت سرزمين  اوکراین معضل  تمدن" نقش چشمگير  رویداد های 

البته که برگشت اوکراین به سرزمين تمدنی روسيه، نه تنها با منشور سازمان ملل  بازی ميکند.  

غير قابل پيش بينی  آن  پيآمد های    وبوده    "بازی با آتش "در کل یک نوع  در تضاد قرار ميگيرد، بلکه  

    . خواهند بودو بسيار ناگوار 

  سياسی بحران اوکراین-عوامل تاریخی

و در    دشخو  غربیتمرکز یک صد هزار قوای نظامی روسيه در مرز های    اوکراین،  قبل از بحران

وحشت فيد، منجر به  روسيه فدرال با روسيه سترک  اطراف اوکراین و پيوست با آن رزمایش مش

فرصت، این رویداد نظامی   ن ردیده، و ایاالت متحده امریکا، با استفاده از ایزدگی اتحادیه اروپا گ

مبنی   مسکو در عين زمان دو یاداشت دیپلماتيک  را زمينه ساز "هجوم نظامی بر اوکراین" خواند.

روسيه"   . مسکو خواهان تضمين "تماميت ارضیارایه داشت  "ساختار امنيتی اروپا"     مبر رفر

بر آن  گردیده و   به سوی  مرز های روسيه خودداری کند. افزون  از گسترش  ناتو  خواست که 

مسکو خواست که قوای نظامی غرب از  اروپای شرقی عقب نشينی کرده و در اخير امریکا  

    خارج نماید. سالح اتمی خویش را از اروپا 

این خواست های سياسی مسکو، به ویژه با واکنش سخت واشنگتن  روبرو گردید. امریکا این  

کرده و "پذیرش ناپذیر" خواند. پس از آن "بحران اوکراین" اوج گرفت  قاطعانه رد  پيشنهاد روسيه را  

  اوکراین را به و امریکا در رویداد نظامی درون مرزی کشور روسيه زنگ خطر "تهاجم  نظامی" بر  

: برخی  داشتندولی آگاهان سياسی در این مورد دو  دیدگاه متفاوت سياسی ارایه  صدا درآورد.  

واشنگتن را به دادن "امتيازات سياسی" به  به این نظر بودند که مسکو ميخواهد از این طریق   

"  قرائت گروه دیگر در این نکته متمرکز ميگردید، که مسکو "بهانه گيرینفع روسيه وا دارد. ولی  

در اخير با در نظر داشت هر دو   اماکرده و برای هجوم نظامی در اوکراین زمينه سازی ميکند.  

رسميت شناختن بخش    به  خوانش، موضوع به باریکی سياسی کشانده شد و روسيه، پس از

  تا دندان مسلح داخل خاک  نظامی    با قوای  از اوکراین،  جداشده ای "دونتسک و لوهنسک"های  

اتحادیه اروپا و ایاالت متحده امریکا را در مقابل یک عمل انجام شده قرار   در نتيجه    ؛اوکراین گردید
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البته که مسکو ميخواست تا برنامه ای غرب را مبنی بر "تقویت تمایالت ضد روسی"  در   داد.  

لينسکی به مثابه ریيس  زیولودیمير    ٢٠١٩  در واقع، به ویژه پس از انتخاب  اوکراین  منتفی سازد.  

نظامی بين اوکراین و ناتو روز به -ت مسکو، همکاری های تکنيکیاجمهور اوکراین، خالف انتظار

    پيشتر گردید.  روز 

پس از فروپاشی امپراتوری برميگردد.  ریشه یابی این رویداد در واقع به سال های نود قرن بيستم  

، ایاالت متحده امریکا، بدون هر گونه مالحظات سياسی، در پی پياده کردن  اتحاد جماهير شوروی

تاریخی   از فرصت  راستا واشنگتن  این  در  بر جهان" گردید.  امریکا  بال منازع  استراتژی "سلطه 

تالش بخرج داد تا گستره پيمان ناتو را تا مرز های روسيه فدرال بکشاند، کشوری  استفاده کرده و  

و    ١٩٩٧ر سال های  د   .خوار اصلی از پيکر امپراتوری شوروی بروز کرده بود  که به حيث ميراث

" بود، امریکا در این راه گام های عملی برداشت. يمان نظامی ورشو"پانحالل    اکه مصادف ب  ١٩٩٨

) غرب به  ، پژوهشگر فرانسویPhilippe Des Camps در حالی که (نظر به گزارش معتبر تاریخی

آخرین سردبير حزب کمونست شوروی قول داده بود، که   اقدام    هاز هم چ ميخایيل گورباچف، 

  ] ١[خودداری ميکند.

معمار استراتيژی "جلوگيری از  گسترش نفوذ شوروی" در  که  جورج کنان،  حتی    کهدر حالی  

ناتو  زمانی سال های پنجاه خوانده ميشود، در این مورد هشدار داده بود، که گسترش قلمرو  

ه و زمينه ساز "جنگ سرد تازه" بين  به بروز احساسات ملی و ضد غربی در روسيه منجر  گردید

   ]٢[ امریکا و روسيه ميگردد. 

  واکنش پرسش زای کشور های خودمدار کالسيک در مورد بحران اوکراین

به   بينی های قبلی، کشور های خودمدار کالسيکنظر  امریکا و  ،  پيش  ایاالت متحده  ویژه  به 

سياسی زود دست   سر گيجیبا تجاوز قوای نظامی روسيه در خاک اوکراین بدون   اتحادیه اروپا  

 از این رویداد به مثابه ابزار استراتژیک زیادترین بهره برداری کرده باشد.  به کار شده تا 

این رویداد  دیپلماتيک  و تعلل    زمانی   نخست از همه کشور های خود مدار کالسيک بدون درنگ

  به خاک اوکراین هم صدا محکوم کردند.  "جاوز"تبه  را  

"  هيارتش روس  موجه  ريمتحده، "پاسخ مشترک و قاطع به حمله غ  االتیجمهور ا   س يرئ  دن،یجو با 

را انتخاب کرده است که تلفات و رنج    یعمد  ی جنگ  نيجمهور پوت   س يگفت: "رئ  یرا اعالم کرد. و

  ] ٣[  فاجعه بار به همراه خواهد داشت."  یانسان یها

  ر تویی توحشت زده است. او در    ن یوحشتناک اوکرا  ی دادها یکه از روگفت    ايتانیبر  ر یوز  جانسون، نخست  س ی بور

  ن يجمهور پوت   س يصحبت کرد. رئ  یبعد   تدابيردرباره    ن ی جمهور اوکرا  س ي رئ  ،ی لنسکی ز  ريم یبا ولود  خودش"نوشت:  

به    فورا فرانسه از مسکو خواست تا    رئيس جمهور،  نما کرو   مانوئل "   را انتخاب کرده است.   یران یو و  یز یراه خونر

را محکوم    ن یجنگ با اوکرا  یبرا  هيروس  مي فرانسه تصم"خود نوشت:    رتویی تدهد. او در    انیخود پا  ینظام   اتيعمل 

 خودو متحدان    ءشرکاو با    ستدیا  یها م  اوکراین کشور در کنار    ن ی دارد. ا  یهمبستگ  ن یکند. فرانسه با اوکرا  یم
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" سخن  یالملل  ن ي ب  ني"نقض آشکار قوان  ، نخست وزیر آلمان ازشولز  فاو ال  "  کند.   یدادن به جنگ کار م   انیپا  یبرا

  نی کند. ا هيرا توج هيجمهور روس س ي رئ ،نيپوت  ريمی" والدی پروا یتواند "اقدام بي نم زيچ  چياعالم کرد که ه او گفت. 

  و يآنتونسران کشور های غرب، اظهارات افزون بر  " اروپا است. یبرا  اه يروز س ک یو   ن ی اوکرا یروز وحشتناک برا   کی

  روسيه   یروهايخواستار خروج ن  ورک یويدر ن  شگو تر خواستار صلح شد.    فوراکل سازمان ملل متحد    ري، دبش گو تر

  نیسازمان ملل متحد درباره بحران اوکرا  تيامن  یشورا   یپس از نشست اضطرار  شگو تر   شد.    هیاز کشور همسا

  ز يعواقب غم انگ  ن،یدر اوکرا یرانیاز وکه "گفت خواهد شد. او  لیقرن تبد یر يدرگ ن ی گفت که جنگ در اروپا به بدتر

  ش ي روز دوران ب  نانگيز تریاز غم    شگو تر.  "ترسد   یم  ی اقتصاد جهان  یبرا   یني ب  شيپ  رقابليو عواقب غ   هيروس  یبرا

به عنوان دب  یاز پنج ساله تصد  آمریکا در    ]۴[  گفت.  للسازمان م  رکل يخود  گرینفيلد، نماینده دائم  ليندا توماس 

المللی و سازمان ملل متحد، در جلسه شورای امنيت در نيویورک گفت: «ایاالت متحده به دليل نقض قوانين بين 

 «.کندایی عليه مسکو وضع میهنقض حاکميت و تماميت ارضی اوکراین از سوی روسيه، تحریم

و نظر به دیدگاه سياسی خود شان در مسایل حاد جهانی در مورد  البته که کشور های دیگر جهان نيز به نوبت خود  

اوکراین   "عمليات واکنش نشان داده، از جمله وزارت امور خارجه چين در همسویی با خوانش روسيه، از  بحران 

     همه جانبه گردید.  زدایی نظامی ویژه" یاد کرده و خواهان تنش 

   ت ورسکتور انرژی، ترانس پاز بخش های  آنها  دامنه    بسيار وسيع بوده و  گستره تحریم ها عليه روسيه  

از   تعدادی  و  تا تحریم عليه رسانه ها  فنآوری  انتقال  این  و  از  ميرسد. ولی  اليگارشی روسيه 

و در پيوند مستقيم با پيامدهای اقتصادی آن از  )،  Swiftدر رابطه با سویفت (تحریم ها  جمله،  

تاثير گذاری های همين بخش را مورد    نخستاهميت خارق العاده  برخوردار بوده، که نویسنده  

 ارزیابی قرار ميدهد.   

  بين المللی )، نهاد ارتباطات بانکی Swiftسویفت (   تحریم ارتباطات بانکی

گرفته    "  Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication"  حروفنخستين    از   سویفت  واژه

در     یمال نهاد    نیا  از آن سخن ميرود.   "  المللیارتباطات بانکی بينیک نهاد  به مثابه "شده و  

نيازمندی های   هنظر ب   ،"پول  المللی  "صندوق  بين  IMFدر درون نظام پولی جهانی      ١٩٧٣  سال

شد.   س يساز طرف کشور های خودمدار کالسيک تای جهان  کروزافزون و سهولت ارتباطات بان

  یشبکه مخابرات  کی عضو د با استفاده از    یبانک ها   یبراها    اميآن فعال کردن تبادل پ  فهيوظ

  " الهولپ"در    کیدر بلژ  فتیشود. سو  یشناخته م  SWIFTعنوان شبکه  همين  فعال است که به  

  مستقر است. 

کار    نیانجام ا،  دانتقال پول را از طریق بانک در داخل خود کشور انجام بده  دخواه  یم  کسی  اگر

  ی شماره حساب و کد بانک   رنده،يگمشخصات  است    ازيکه مورد ن  یزيآسان است. تنها چ  اريبس

ولی در داد    شود.  یاز آن استخراج م  رندهيکه بانک گ  ،است  Bank Identifier Code (BIC)بنام  

 Swiftدر این جا از  دیده شده که  با مشخصات بيشتر    و گرفت پولی فرامرزی نياز به یک نظام  

code  و یاSwift BIC     .کد سویفت از یازده رقم متشکل ميباشد:استفاده ميشود  
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  کشور                         کود بانک کود شعبه بانک          کود محل بانک       کود       

کشور    ٢٠٠  از  ش يدر برا    یو بانک  یموسسه مال  ٨٠٠٠  از  ش يبتبادالت مالی  تمام    فتیسونهاد  

  ]۵[ دهد. یانجام مجهان 

، به شمول بانک  را  ی روس  ی بانک ها ند تا  گرفت  کشور های خودمدار کالسيک تصميم طوری که تذکر  رفت  

  ی ها   ان ی آنها را از جر   زده و از این طریق  کنار    فت ی سو   ی الملل   ن ي ب   ی ارتباطات مال   ستم ي از س   مرکزی آن کشور  

بانک مرکزی (در حدود   ر ی ذخا دالر   اردها ي ل ي م از مصرف ترتيب  به این . سازند   ی منزو محروم و  ی الملل  ن ي ب  ی مال 

بر اساس      ميگردد.    ی ر ي جلوگ   ، پول روسی نرخ روبل   از   ت ی حما به ویژه برای    ، فت مالی گ   داد و   ی را ب   ميایارد)   ۶٢٠

تجارت اوراق    ه ي عل   ز ي ن   ی آنها مسدود شده است. اقدامات قاطع   ر ی از ذخا   ی م ي از ن   ش ي اروپا، ب   ه ی اتحاد   ی داده ها 

  ردیده است.  گ پياده  و   رسيده  تصميم  به    ه ي روس   ی قرضه دولت 

البته که تاثير گذاری این تحریم ها در گام نخست بر روابط اقتصادی آن کشور هم در درون و هم  

  در بيرون چشمگير و قابل توجه است.  

نخست از همه آگاهان روابط اقتصادی حدس ميزنند که تحریم های اقتصادی غرب منجر خواهد 

يه. ولی با در نظر داشت اینکه  توليد ناخالص اجتماعی داخلی روسدر صد    ١.٩  گردید به تنزیل

فولکس واگن  و  ،  بنز  س مرسی دیغرب در روسيه، از جمله شرکت    یبزرگ توليد  های  تصدی

ثانوی   تویوتا توليدات شان را در روسيه زودتر از آنکه انتظار ميرفت، متوقف ساختند، و تاثيرات 

در    ووسيه شاید بيشتر از دناخالص داخلی ر  نویسنده، توليد   عایدات ناشی از این ناحيه، به نظر

 گردیدبالغ مي  ٢٠٢٠  توليد ناخالص اجتماعی داخلی روسيه به نرخ مبادله در سال  صد متاثر گردد.  

    ]۶[ .بليون دالر امریکایی ١.٧بر 

اساس قرار داده شود، توليد ناخالص داخلی     ٢٠٢٠، اگر سال  ٢٠٢١آمار سال  نظر به فقدان  

این کاهش    ،غرض مقایسهميليارد دالر کاهش خواهد نمود.    ٣۴به پيمانه    ٢٠٢٢  روسيه در سال

مسلم است که کاهش  یک و نيم چند توليد ناخالص داخلی افغانستان رقم ميخورد.  بشتر از  

توليد داخلی بر سطح مشغوليت نيز تاثير کرده و  پایه بيکاری در حدود پنج در صد، شاید تنها از 

  ر گردد. همين نگاه هنوز  هم بيشت

تاثير گذاری تحریم های اقتصادی، از سوی دیگر از ناحيه ارزش روبل، واحد پول روسيه نيز قابل  

، روبل در مقابل دالر امریکایی در حدود    ٢٠٢٠پنجم مارچ    فبروری تا  ٢۴از تاریخ   توجه است.  

البته که این تنزیل ارزش روبل، ناشی از عدم اعتماد بازار های اسناد در صد تنزیل نمود.    یس
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عدم توانایی وجایب و تعهدات تادیاتی روسيه در خارج بوده،   تفکر  ر و از سوی دیگر نتيجه  ابهاد

گردید. که بدون تاثيرات بر چگونگی اقتصاد آن کشور نبوده و منجر به "انفالسيون وارداتی" خواهد  

برای متاع وارداتی به قيمت دالر،    روسيه شکل بسيار ساده، یک تاجر وارداتی در    به چنانچه اگر  

بپردازد، تالش ميکند که این بار اضافی را به مشتریان انتقال بدهد.  بيست در صد بيشتر  روبل  

د. نخست نميگردقرار  خود موضوع بحث    دیگر اداری و اقتصادی به نوبت  کن ور  در این جا چندین

بر فروش  دولت ميتوان از طریق کم ساختن تعرفه گمرکی و همچنان کم ساختن ماليات  د که 

. البته که این تدابير  زدسبک سا   نوارداتی، بار این فشار افزایش قيمت را بر مصرف کنند گااموال  

د، ولی در عين حال این تدابير دولتی به  نباش  در بخش های دیگر  د که  دارای اثر گذارینميتوان

د. از سوی دیگر انتقال افزایش قيمت کاالی وارداتی، نمنجر به کسر عایدات دولت ميگردنوبت خود  

ه ميتوان به سادگی دید که ک ناگسستنی دارد به "ارتجاعيت تقاضای مشتریان"، به نوع  پيوند  

با بلند  رفتن قيمت کاالهای تجمل، ميتواند افزایش قيمت منجر به کاهش تقاضا گردد، ولی در  

ریان حتماً به این کاالها نياز  داشته کاالها این موضع تاثير غير مستقيم دارد. اگر مشت  مورد دیگر

کاستن تقاضا در بخش های دیگر ميگردد. این پدیده به نوبت    به د، تکافوی این کاال ها منجر  نباش

 خود ميتواند که  زمينه ساز گسترش دامنه فقر گردیده،  و همچنان از طریق پایين آمدن تقاضا 

گردد.  داخلی  ناخالص  توليد  کاهش  به  منجر  مرزی  درون  کاالهای  این    برای  داشت  نظر  در  با 

پيچيدگی ها، ميتوان گفت که تنزیل روبل به "حيثيت اقتصادی" یک کشور در قبال ثبات اقتصادی  

  صدمه وارد کرده، و احتمال سرمایه گذاری ها را محدود تر ميسازد. 

ری تحریم های  اقتصادی، به ویژه قطع مناسبات نهاد های مالی  ولی در آخرین تحليل تاثير گذا 

از جمله بانک مرکزی روسيه از نظام تادیات سویفت با دو نکته بنيادی پيوند ناگسستنی دارد.  

نخست این تحریم ها را باید در رابطه با شاخص "جهانی شدن" اقتصاد روسيه و همزمان در  

  ت بررسی کرد.  رابطه با امکانات بدیل با نظام سویف

  شاخص "جهانی شدن"، بيانگر ضربت پذیری یک کشور 

 یشدن اجتماع  یجهان  ،یشدن اقتصاد  ی: جهانباشديمدارای سه بعد    شدن"  یشاخص جهان"

فرع  نی. ایاس يشدن س  یو جهان ابعاد  به  شوند. هر چه مقدار    یم  ميتقس  یگرید  یابعاد 

این شاخص بلند تر در اخير هر قدر که تلقی ميگردد.  تر  یکشور جهان  کیشاخص باالتر باشد، 

با اقتصاد جهانی زیاد تر آميخته بوده و این نکته به نوبت خود بيانگر   باشد، گویا اقتصاد کشور 

 تلقی ميگردد. ضربت پذیری آن کشور 

اقتصادی روسيه  "شاخص "جهانی شدن  ،" در سویزETHپژوهشی "نهاد   روابط  در    را    بخش 

ثبت کرده است، به این ترتيب روسيه در ردیف بندی کشور  و  سنجش    ۵۴.۴۶، با رقم  ٢٠٢٠  سال

ایاالت متحده امریکا و چين به با    ،غرض مقایسه   ]٧[  قرار می گيرد.  ۴٩جایگاه    های جهان در  

این    رار گرفته  وبيشتر ق٨٢در ردیف     ۴۴.٩۵و چين با شاخص    ٢۵  در ردیف    ۶٧.۶٨شاخص    
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روسيه را با روابط اقتصادی  زیاد    وابستگی  امریکا و چين  ارقام به صورت نسبی و در مقایسه با  

روسيه    به نوبت خود ميزان بلند بردن ضربت پذیری روسيه را نشان ميدهد.    و بيان کرده  جهان  

   ]٨[ادرات داشته است.  ص دالر ارديليم  ٣٣١.٧۵ارزش  با، ٢٠٢٠در سالدر سال 

بيشتر از یک پا مياارد دالر و در حوزه اتحادیه ارو ٢٩.۶٩به امریکا  ٢٠٢١ در سال  صادرات روسيه 

دالر   زده شده است.  صد ميليارد  در حدود    رقم  اروپا  احتياجات    ٣٨اتحادیه   ٢٨و    گاز  در صد 

  اینکه   ه و نظر ب  احتياجات نفت و مواد نفتی را ار روسيه وارد ميکند. با در نظر داشت این ارقام

گی اقتصادی روسيه به  این وابست  چين یکی از بزرگترین کشور داد و گرفت با روسيه ميباشد، 

یکی از همين دالیل است  که  امریکا و    کشور های خود مدار کالسيک بسيار سنگين نميباشد.

  بحران تاثير  رده اند.  کوضع ن  گاز روسيه  عليه واردات مواد نفتی و    ریمتح  هنوز هم    اتحادیه اروپا

  به ویژه در بخش انرژی ناشی از گاز و نفت با افزایش بی سابقه  در سال های اخير اوکراین  

  دیده ميشود.  

فضای  خود مدار را بر روسيه، نظر به  ی  در گل ميتوان تاثير بخشی تحریم های اقتصادی کشور ها

حدس   دقيق  ، به مشکل  سياسی  نظامی  و فقدان چشم انداز یک راه حل-تيره و تار سياسی

، خوانده تدابير مالی روسيه "تحمل پذیر"  هولی، به نظر نویسنده، این تاثير  گذاری نظر ب  زد.  

ندن تاثيرات  رسا  لبه مثابه "پاد زهر" و با هدف خنثی کردن و به حد اق  ،در این قطار  شده ميتوانند.

  د. ند ممد تمام شونناگوار تحریم ها، نظام بدیل تادیاتی روسيه و چين ميتوان

"SPSF "به مثابه "پادزهر" در مقابل سویفت نظام تادیات روسيه  

 "System for Transfer of Financial Messages  ،"مثابه    یمال  انتقال  ستميس به  که  است 

 ی، زمان٢٠١۴  سال  در   است.  افته یتوسعه  تدوین و    ه يروستوسط    در قبال سویفتمعادل و بدیل  

تهدید   ، روسيه را به تحریم تبادالت از طریق سویفت  "بحران اوکراین"در رابطه با  متحده    االتیکه  ا

به طرح یک نظام بدیل برآمده، تا در آینده تاثيرگذاری های این خطر  زی روسيه نيز  ککرد، بانک مر

انجام   ٢٠١٧  در دسامبر  SPFSدر شبکه  انتقال مالی    نياولرا دست کم به حد اقل رسانده باشد.  

  . شبکه بودند  نیاز ا  ی) بخشها  (عمدتا بانکنهاد مالی    ۴٠٠  از  ش ي، ب ٢٠١٨چ  در مار]  ٩[شد.

مستقر در    "یبرون مرز  یبانک  نيب"پرداخت    ستميشبکه با س  نیادغام ا  یبرا  یاگرچه برنامه ها

  . کند یکار م هيدر داخل روساکنون تنها ؛ ولی این نظام وجود دارد نيچ

  ه يترکپيرامونی، از جمله با  یبه کشورها SPFSگسترش  یدر حال مذاکره برا نيهمچن هيروس

  ] ١٠[. است رانیو ا

یک سری از محدوذیت های مالی و همچنان نظر به تنگ بودن گستره آن، این نظام      به     نظر

برابر  هنوز هم به مثابه آخرین راه حل در قبال سویفت مورد بحث بوده، نه به حثث جایگزین در  

با سایر  با این نظام مالی روسبه  پيوستن و همکاری  پيمان های    ٢٠١٩در  سال      شبکه سویفت.
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هند و ایران منعقد گردیده، که در نتيجه منجر به گسترش این نظام    ، از جمله با چين،شور ها

، از  رامرزیف، بيشتر از بيست بانک و نهاد مالی  ٢٠٢٠در تبادالت فرامرزی ميگردد. در پایان سال  

  .نده امتصل شد  SPSFجمله ارمنستان، روسيه سفيد، آلمان، قزاقستان و قرقيزستان با 

کنار کشور های که    رنظام همکاری مالی با روسيه همنوا گردیده اند، دالبته کشور های که در  

اقتصادی روسيه بوده، کشورهای ميباشند، که نظر به  دیدگاه های  نخبگان  -تحت نفوذ سياسی

حاکم با تضاد و جد اقل در تنش با  هژمونی امریکا ميباشند. در زمره ای این بخش دوم ميتوان  

پيمان پيرامون تبادالت مالی با نظام مالی    ٢٠١٩در سپتامبر     های ایران  از ایران نام گرفت. بانک  

   ] ١١[ . ندروسيه عقد نمود

نام دارد، وصل    )SEPAM ایران که سپام (روسيه با نظام مالی  SPSFنظام  مالی  ،در این پيمان

ه به راحتی  کبودن سویفت،  بين هر دو شب  لگردیده و  از این طریق ارتباطات مالی، بدون ذی دخ 

همکاری  نظام مالی روسيه    ابانک فرامرزی ب  ٢٣بيشتر از     ٢٠٢٠در پایان سال    صورت ميگيرند.

روسيه  متصل گردیده   همکاری    تبادالتدر کل امروز بيشتر از پنج صد نهاد مالی با نظام   د.  اشتند

، ولی ندارندآمار دقيق و جود    SPSFمورد حجم تبادالت مالی تحت نظام مالی    ولو که در    دارند.   

   د. نوز افزون ميباشربهر حال این روابط که ساالنه به ميليارد ها دالر ميرسد، در حال گسترش  

ای بزرگ  داد و گرفت تجاری و سرمایه پيمان  رابطه با نظام تبادالت مالی روسيه، نظر به  در  

زیاد برخوردار   گذاری ها بين دو کشور، پيوند نظام مالی روسيه با نظام مالی چين از اهميت 

  این نظام تادیاتی نو ساخته در چين نيز مورد بررسی قرار ميگيرد.از این نگاه اکنون ميباشد. 

CIPS مقابل سویفت به مثابه بدیل در ، نظام تادیات مالی چين    

PSCI  ،Bank Payments System-Border Inter-Cross  ن یاست. ا  یبانک  نيپرداخت ب  ستميس  کی  

به کار    ٢٠١۵  گردید، و در پایان سال   مرکزی چين طرح    از طرف بانک  ٢٠١٢  در سال  ستميس

در نظر    ، واحد پول چين  Renminbiکردن استفاده از    یالملل  نيب  در واقع برای    ""سيپ.  آغاز کرد

نظر      SWIFT  یبرا  ینیگزیبه عنوان جا    ستميس  نیاولی در عمل  گرفته شده است.   نيز در 

  ] ١٢است. [

 ی خارج  یها  شرکت داشتند که عمدتاً بانک  ستميس  نیبانک در ا  ١١٨٩تعداد    ،٢١٢١ی سالتا م

 ام انج  نيچ  یاصل  ني هنگ کنگ و سرزم  نيب  CIPSاکثر معامالت  .  بودند  نيخلق چ  یاز جمهور

 "، Standard   Chartered"  یسيشعبه هنگ کنگ بانک انگل  بروری همين سال،د. در فنشو  یم

متصل    CIPSبه    ميشرکت کننده مستق   کیبود که به عنوان    ن يچ  نيارج از سرزم خبانک    نياول

   - Euroasien Ergonomik Union –آسيا" -این نظام همچنان در حوزه "اتحاد اقتصادی اروپا شد.

مالی  روزانه بيشتر از ده هزار تبادالت بانکی با پيمانه ده ها ميليارد دالر از طریق همين نظام  

عملی گردید،   نیاوکرابحران  به عنوان    فتیاز سو  هيحذف روسآنکه  پس از    دهد.چين انجام مي

CIPS در نظر گرفته شد. هيروسلی  اتحریم تبادالت م یبرا ینیگزیبه عنوان جا  
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کشور های خود مدار نوظهور و کشور های در  در نتيجه ميتوان گفت که نظام های نو تاسيس  

زهر پاشی های کشور های خود مدار  در قبال    "پاد زهر"به مثابه  آستانه خود مداری شدن،  

و هنوز در مراحل "کودکی"  نخستين گامی را در  کار زار تبادالت مالی جهان  برداشته    ،کالسيک

فرود کشور های خود مدار    ید. ولی از همين حاال ميتوان گفت که با در نظر داشت برههنقرار دار

ند خواهکالسيک، این نظام ها در مسير زمان به پختگی رسيده  و  از نقش روز افزون برخوردار  

کاربردی   صحت و سقم  روشن شدن    از  ، یعنی پس "؛ آن هم اگر پس از "راستی آزمونیگردید

روی شود هرکه در   یعنی پس از سپری نمودن "محک تجربه" که به گفته شاعر "سياه  ،ميدانی

باشد"، نظامبر  کاستی ها"  او غش  این  گردیده،  آراسته    ها    طرف  ارزی  کافی  با  پشتيبانی 

  د.   نگردیده و از اعتماد الزم برخوردار گرد

طرح بدیل ها در قبال سویفت بر ميگردیم به بررسی الیه های    تفکراز این سير الزمی در    پس 

  مختلف  سياسی و استراتژیک بحران اوکراین.  

  استراتژیک بحران تنش زای اوکراین-الیه های سياسی

چند قطبی شدن جهان و تاثير    یبا در نظر داشت تعامالت برههبدون چون و چرا  بحران اوکراین،  

ی نفت نخست از همه ميتوان تنها با بلند رفتن بها.  بعد جهانی دارد  ،گذاری های فرا حوزه ای آن

تبادالت  نظر به "وابستگی های متقابل"   در حدود چهل در صد به روشنی مشاهده کرد، که  

جهانی نه تنها اتحادیه اروپا و ایاالت متحده امریکا از این امر متاثر گردیده، بلکه کشور های دیگر  

، هر  نيز، از چين و هند تا اندونزی و جاپان در آسيا تا قاره افریقا تمام کشور های وارد کننده نفت

کشور های صادر ميباشد. برخالف،   پذیر  یک نظر به سطح  شاخص جهانی شدن نيز آسيب  

ولی در این  ميبرند.  فراوان و شرکت های بزرگ نفتی به نوبت خود از این بحران بهره  کننده نفت  

ابعاد سياسینویسنده  جا توجه   ارزیابی  به  و  -ببيشتر  اروپا  اتحادیه  بين  در  این بحران  نظامی 

ه فدرال از سوی  ی از یک سو، و روسيلسازمان آتالنتيک شماایاالت متحده امریکا در پيوند با  

  متمرکز ميگردد. به شکل فشرده دیگر 

   بر جهان" منازعایاالت متحده امریکا در بند تيوری "سلطه بال  

همچنان تذکر پيش زمينه های سياسی و تاریخی بحران اوکراین،   و  این دگرگونی  شتابا در نظر د

جو بایدن، نظر به "پریشان پنداری" بخوان "توهم کاذب" به برگشت "استراتژی سلطه    که به تفصيل آمد، 

بر جهان، که در جریده معتبر سياست خارجی آن کشور " " شماره    Foreign Affairsبال منازع امریکا" 

خش گردیده است، در قبال رویداد های جهان بر تقویت نقش هژمونی و امپریال آن  پ   ٢٠٢٠مارچ/اپریل  

ی بایدن، این سياستمدار کهنه پخ بکلی نميداند،  کشور که تحت پرسش رفته، سخت تاکيد ميکند. ول 

    که آب رفته را نميتوان دوباره بر گردان. 

امریکا که    رابطه    در   ایاالت متحده  در گزارش مفصِل کنگره  اپریل  با روسيه  نشر  به    ٢٠٢١در 

قاطع    یپاسخاداره بایدن ميخواهد که  "مورد سياست جو بایدن چنين آمده است:    سپرده،  در
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چنانچه متحدان    داده باشد.  متحدان با    یدر هماهنگ  ه يروس  خواهانی  بد  یها  ت ياز فعال  طيفبه  

  ی متحده م  االتیآن را به نفع اواشنگتن    هستند که    یها  نهيدر زم  یبه دنبال همکار امریکا نيز  

  هيروس"  ميرود که  به صراحت تذکر  در رهنمود امنيتی امریکا    ٢٠٢١پس از آن در مارچ      ".داند

   ]١٣[ ."کند یم  فاینقش مخرب ا یصحنه جهان ردو مصمم است 

" و در  ه است"امریکا دوباره بر گشت  فتگ  خ"ي در "کنفرانس امنيت مون  ٢٠٢١در اپریل  جو بایدن  

  ن یبهتر  یبرا  دیبااین کشور ها مخالفين سياسی بوده و  با روسيه و چين او اضافه کرد که " رابطه  

" بایدن می افزاید که .کردگرا رقابت    اقتدار  یدولت ها   نیحکومت با ا  ی راه برا  نیها و بهتر  دهیا

  ] ١۴[در صورت ممکن باید جلو گسترش نفوذ آنها را گرفت. 

ه  خواند  ن"حمله به اوکرایروز  "فبروری را    ١۶روز چهار شنبه    ،جو بایدن روز ها قبل از بحران اوکراین

بلند و    ی را با صدا  هي روس  ی "ما برنامه هابایدن گفت  اما در این روز  هيچ اتفاقی نه افتاد.    .بود.

که هر    لي دل  نیبلکه به ا  م، يهست  یريکه خواهان درگ  لي دل  نینه به ا  -   ميکن  یواضح منتشر م

  ن یحمله به اوکرا  یبرا  ه يروس  یتمالاح  ه يتا هرگونه توج  ميده  یانجام م  م یکه در توان دار  یکار

   ]١۵[ ."میببر ني را از ب

با حاد شدن بحران اوکراین، در کنار کن ور های مهم تذکر یافته، نقش آتش افروزی ایاالت متحده 

باز هم   ناتو،   از طریق بسيج گروهی ذهنيت های اعضای سازمان  این مرتبه  ویژه  امریکا، به 

دیه  نظری ناشی از ساختار جغرافيایی بين امریکا و اتحانسبی  تباین    جودوبا  بيشتر برمال گردید.   

اروپا، جو بایدن توانست تا "هژمونی" آسيب رسيده ناشی از سياست عوامفریبی دونالد ترامپ 

تفاوت های انکار ناپذیر بين خود   در نظر داشتچون، با  در اتحادیه اروپا دوباره برقرار سازد.  را  

ه امریکا هم  اعضای اروپایی سازمان ناتو، باالخره اتحادیه اروپا در هم آهنگی خاص با ایالت متحد

دموکراسی   لسو سيااتحادیه اروپا باالخره با استراتژی "تنش زدایی" فراورده افکار  صدا گردید.  

هم  گردید.    گهم آهنآلمان ( ویلی برانت) پشت پا زده، و با سمفونی "تنش زای" واشنگتن  

  اوکراین  نآوار گاکشور های عضو ناتو در گام نخست خواهان کمک رسانی های بشری به سيل  

برآمده، که پرسشی ندارد، ولی همزمان به فرستادن "سامانه های دفاعی جنگ" به اوکراین  

قشر را از طيف  قيد حساب های بانکی یک تعداد کسانیرا تا ها ه و دامنه هين تحریم کردآغاز 

ولی بزودی با تداوم و حاد شدن بحران اوکراین، به ویژه در مورد    اليگارشی روسيه توسعه دادند.

در بين اعضای ناتو روشن    افتراق و مغایرت ها  ،فرستادن ابزار تعرضی از قبيل هواپيما های جنگی

در مورد فرستادن هواپيما آلمان  از ذخایر  گردیدند. خواست  نوع روسی  آلمانبار ها  های  ان  ی 

شرق سابق به لهستان و تسليمی آنها به خلبانان اوکراینی در خاک آن کشور، با مقاومت ورشو 

به علتی سرباز زد، تا نشود از  ار  کمواجه گردید. لهستان، نظر به همسایگی با روسيه از  این  

از طرف روسيه  مستقيم به مثابه طرف جنگ در اوکراین شناخته شود. قابل توجه  این طریق  

در که، خود آلمان نيز به همين دليل از تسليمی این ابزار تعرضی به اوکراین خودداری ميکرد.  این
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نيز   واشنگتن  ميان   و این  گردیده،  و    غافلگير  گرفته  نهایی  تصميم  فرستادن  نميتوانست 

ولی    آغاز کند.    شتاین" / آلمان  زهواپيماهای  جنگی را از طریق پایگاه نظامی امریکا در  "رم

مارچ واشنگتن این پيشنهاد لهستان را  به این دليل  رد کرد، که این کار زمينه    ٩  بتاریخ  هباالخره ب

  ساز تنش بيشتر با مسکو ميگردد.  

بيشتر   یروهاين  یمتحده مخالف استقرار نظام  االتیا  تيجمع  تیکه اکثر  تيواقع  نیحال، ا  نیبا ا 

پورتال    واشنگتن خوانده ميشود.  جنگ افروزی    سياستعليه  در اروپا ميباشند، خود مانع دیگری  

  مت يدانند اگر ق  یرا مقصر م  دنی باامریکایی ها    درصد  ۵٨  که  افتیدر  ی" به تازگکوي تي"پول  نیآنال

    ]١۶[  .ابدی شیبحران افزا جهيمتحده در نت االتیگاز در ا

با الوروف،    را    اکرات توافق شدهمذمتحده،    االتیامور خارجه ا  ر یوز  نکن،يبل  یآنتوندر این ميان  

  ، زين نيپوت ريمیو والد دنیبا ن يشده ب یزیبرنامه ر دار یدافزون بر آن  .دخود لغو کر یروس یهمتا

  .درآمد  ق يبه حالت تعل نیتنش در اوکرا دیبا توجه به تشد

با مجله    یا  در مصاحبه  ورک،ی   وي ندانشگاه  در    الملل   بين  استياستاد سچوا،    خروش  ناين    

دی  «استرن» گرچه    یجالب  گاهدآلمان  کرد.  مطرح  که    یاو شککه  را    کی  ن يپوت  هي "روسندارد 

  .نديب  یم  "یريمحرک درگ"متحده را به عنوان    االتیاو همچنان ا  -است"    یطانيش  یامپراتور

]١٧[     

برا  نياست که پوتمتقاعد شده  خروسچوا   او،    یزیجنگ برنامه ر  یواقعاً  نکرده است. به نظر 

کند، در    یکه جنگ م  یجمهور  س يباشد: "رئ  نی تواند ا  یمتحده م  االتیا  یها  زهياز انگ  یکی

کرده است تا چهره مخدوش    نیاکنون خود را وقف حفاظت از اوکرا  دنیماند." جو با  یم   یقدرت باق

   .خود را پس از خروج از افغانستان جال دهد

نظامی -از یکسو و همچنان نظر به فشار های سياسی  کرایناو  تنش های روز افزوننظر به  

امریکا بر کشور عضو اروپایی ناتو، که بودجه های نظامی خویش را دست کم به دو صد توليد نا  

کشور های اروپایی به یک چرخش بنيادی دست زدند.  خالص داخلی کشور ها افزایش دهند،  

که او تصميم گرفته،  افزون بر افزایش  از جمله اوالف شولس، نخست وزیر آلمان اعالم نمود،  

برای تجيزات     بيشتر  ميليارد دالر)    ١١۶صد ميليارد یورو ( در حدود    کبودجه نظامی به دو در صد، ی

  ] ١٨[و  رفورم های ساختاری قوای نظامی تخصيص دهد. 

نيز عضو آن   رروزیدموکراسی آلمان، که نخست    لسو سياگاه  یدتضاد با داین اصل در واقع در  

استراتژی "تنش زای کالسيک" آلمان که از    هپشت پا زدن ب در حين زمان    ميباشد، قرار ميگيرد.

تاریخی  در جهت زدودن تنش یک تفکر زیبنده خوانده ميشد،   آزمایی"    ر بسيافرایند "راستی 

  پرسش زا تلقی ميگردد.  
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در صد توليد ناخالص داخلی    ١.۴يارد  دالر  به ل مي ۶٠رقم با  ٢٠٢١بودجه نظامی آلمان در سال 

  ] ١٩[. رددگاین کشور بالغ مي

 
هم نيست، اگر قيمت اسناد بهادار صنایع   گفتیهرگز جای شرابطه ميتوان گفت که    این   در

که از این    روشن استتسليحات، با وجود نوسانات روزمره، در حدود بيست در صد بلند رفت.   

ه  دزیادترین بهره بر  Lockheed Martinو      Boeingپدیده، به ویژه شرکت های امریکایی از قبيل  

   یکا ميانجامد. "مجتمع نظامی/صنعتی" امر  به نفع  در اخير این امرو 

سازمان    در رابطه با بحران اوکراین، واشنگتن مانند گذشته ها، ولی با استفاده بيشتر ابزاری

نفع استراتژی آن کشور آغاز نمود. در حالی که قبالً دونالد ترامپ این سازمان را حتی  به    ناتو

  منسوخ خوانده بود.  

در این کارزار تنش زا، چون روسيه در حدود یک صد هزار نيروی نظامی در مرز با اوکراین مستقر نموده  

تجمع نظامی  خطرات یورش    است و به رزمایش های چشمگير در این منطقه ادامه ميدهد، ناتو در این

از   .روسيه بر اوکراین را محتمل ميپندارد، پس با رجز خوانی آغاز کرده و طبل جنگ گرم را به صدا در آورد

آنجایی که ناتو، این سازمان پيمان آتالنتيک شمالی، نه تنها بزرگترین نهاد نظامی در عصر حاضر بوده،  

تا امپراتوری های استوار بر شيوه توليد  بلکه در البالی ورق پاره های تاریخ از ام پراتوری های باستان 

امپراتوری "آسمانی خلق چين"   امپراتوری اتحاد جماهير شوروی سابق و  سرمایه داری، و به شمول 

امروز از نگاه توانایی های نظامی و گستره نفوذ، طوری که نویسنده با پيشکش آمار دقيق  راست آزمایی  

  ينه می باشد، کرده است،  بدون پيش

پخش کرده است، بودجه نظامی کشور های عضو     ٢٠٢١بر اساس آماری که خود پيمان آتالنتيک شمالی در سال  

دالر امریکایی در    یک تریليون و بيست و هفت ميليون    به    ٢٠١۵ميليارد دالر امریکایی در سال      ٨٩۶  این پيمان از

بخوبی نمایان ميگردد، در این آمار سهم بودجه ایاالت   ذیل  منحنیافزایش نموده است. چنانچه در     ٢٠٢٠سال   

  احتوی ميکند.   ٢٠٢٠و  ٢٠١۵ را  بين سال های در صد بودجه کل ناتو   ٧٣  بيشتر از متحده امریکا 
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ميليارد دالر  ۶١.٧ميليارد دالر و    ٢۵٢به ترتيب به    ٢٠٢٠غرض مقایسه، بودجه های نظامی چين و روسيه در سال 

در صد توليد ناخالص داخلی    ٣.۴بر    ٢٠٢٠  که بودجه نظامی ایاالت متحده در سالدر حالی  گردید.   امریکایی بالغ مي 

ر بالغ مي .  البته  در صد توليد ناخالص داخلی ميرسيد  ١.٩در صد و در چين به    ٣.٩  روسيه   این رقم در  گردید،آن کش

جتماعی کشور به نوبت خود بيانگر فشار بر توليد  ناخالص آن  پيمانه بلند بودن سهم بودجه نظامی در توليد کل ا

  ] ٢٠[ کشور و در عين زمان شاهد "نظامی گری" آن کشور ميباشد.

در آخرین تحليل، چو بایدن توانست که حد اقل هژمونی امریکا را بر اتحادیه اروپا دوباره برقرار 

طرح و قسماً پياده کردن تيوری  ، یعنی زمان تقریباً بيست سالسپری شدن پس از ولی  سازد.

بال در    -  full-spectrum dominance  -"برجهان  منازع  "سلطه  هم  هنوز  تک "ایده    متوهواشنگتن 

اتحاد  امپراتوری  فروپاشی  از  ناشی  دوران  آن  که  این  از  فارغ  بوده،  بر جهان" غرق  حکمرانی 

  تک قطبی امریکا گردیده بود، مدت ها قبل سپری گردیدهو  جماهير شوروی که منجر به یکه تازی  

جهان در آستانه چند قطبی شدن قرار  گرفته است. به ویژه واشنگتن هنوز هم نه پذیرفته    و

براساس "توليد ناخالص اجتماعی داخلی" به مثابه زیر ساخت کفایت های هژمونی و    است که 

امپراتوری، توانایی های نسبی این قدرت بزرگ جهان به صورت نسبی  و در مقایسه با کشور  

های خود مدار نوظهور و کشور های نوظهور در آستانه خود مداری شدن،  به شکل چشمگير  

  کاهش یافته است. 

  تاثير گذاری های بحران اوکراین بر روسيه چگونگی 

   تدابير نظامی نا به هنگام غرض غلبه بر "حقارت تاریخی"

) در یک نوشته  ٢٠٢١جوالی    ٢١در همين اواخر (    والدیمير پوتين، ریيس جمهور مقتدر روسيه فدرال  

این نوشتار او    درآمددر ميان ميگذارد. در پيش  نظراتش را در مورد روابط تاریخی روسيه و اوکرین    ،ویژه

ها و    سؤال شد، گفتم که روس  نیو اوکرا  هياز من در مورد روابط روس  یوقت  ، این روز هادر  مينویسد: "

بر    ا یمالحظات کوتاه مدت    ی از برخ  ی سخنان ناش  نیکل واحد. ا   کی  -ملت هستند    ک ی   ها  ینیاوکرا

641 651 626 629
702 717

254 262 277 289 300 310

895 913 904 929
1001 1027

٢٠١۵ ٢٠١۶ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠

دالر

اياالت متحده امريکا ر عضو ناتو ٢٩ کشور دي بودجه نظامی تمام کشور های عضو ناتو
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راسخ    تقاداست که من بارها گفته ام و به آن اع  یزيهمان چ نینبود. ا  یفعل  یاس يس  طیشرا  نانگيخت

امروز    تيخود را از وضع  یها  یاب یدهم و ارز  حيتوض  لي دانم موضع خود را به تفص  یالزم م   نیدارم. بنابرا

  ]٢١[  ."به اشتراک بگذارم

" نیو اوکرا  هيروس  ني ب  رياخ  یکه در سال ها  یواریدکه "یادآوری ميکند    پوتين  نخست از همه

  ی رااو می افزاید که ب  . ميباشدهر دو کشور    "بزرگ مشترک  یو تراژد  یبدبختاد شده است، "یجا

و  ها ی نیها، اوکرا روساو مينویسد که " .میآور  یرو خیبه تار دیبا نده،یدرک بهتر حال و نگاه به آ

پس از    اروپا بود.حوزه    نیباستان هستند که بزرگتر  ه ياز نوادگان روس  نگیههمابا    یروس  بال

پوتين در مورد اسم  تاریخی و فرهنگی روسيه و اوکراین،  تشریح مفصل ریشه های مشترک 

" ميکند:  اضافه  چنين  اوکرااوکراین  معنا  شتري ب  نینام  قد  ی به  " okraina"  یروس  یمیکلمه 

شود و به مناطق مختلف   یم   افتیدوازدهم    شد که در منابع مکتوب قرن  یاستفاده م)  راموني(پ

 مرزباناندر اصل به    ،آرشيو"، با قضاوت بر اساس اسناد  ینیکند. و کلمه "اوکرا  یاشاره م  یمرز

ترسيم تاریخی "حوزه تمدنی پس از    ".کنند  یم   افظتمح  یخارج  یشود که از مرزها  یاطالق م

ش از فروپاشی اتحاد جماهير شوروی، پوتين مشخص در  يروسيه و اوکراین، به ویژه پمشترک" 

" که  مينویسد  اوکراین  جدایی  به    ی کيتيژئوپل  دیجد  یها  تيواقع  "هيروس  ون يفدراسمورد   را 

تثبيت    یشناخت، بلکه در واقع برا  تينه تنها به رسم"، او اضافه ميکند که "شناخت  تيرسم

روسيه در راستای   ٢٠١٣تا    ١٩٩١" تالش کرد. بين سال هایکشور مستقلبه مثابه    نیاوکرا

، به گفته  همجوارینيک  زیاد توجه مبذول داشت. با حفظ روایط اقتصادی اوکراین -ثبات سياسی

نظر به رویداد های پر پيچ    خوردار گردید. ولیروسيه بر   پوتين، اوکراین از مزایای ميليارد ها دالر  

بيراه    ه و مداخالت بيگانگان، باالخره اوکراین ب  وکراین  و خم، تمایالت خصم آلود نخبگان سياسی ا

 شرفته يپ  یصنعت با فناور  به نظر پوتين اوکراین امروز با رکود ساختاری مواجه بوده،  کشانده شد.  

  ی کل  بی و تخر  ییصنعت زدا  اسيقدر حال غرق شدن هست. م  بود،  نیافتخار اوکرا  یکه زمان

کاهش   ردو براب   باً یسال تقر  سی  یقابل مشاهده است که ط  نیبرق اوکرا  ديدر تول  یاقتصاد

ناخالص    ديتول  ٢٠١٩  پول، در سال  یالملل  نيصندوق ب  یطبق گزارش ها  ت،یداشته است. در نها

  یجمهور  و    یآلبان  ی کمتر از جمهور   نیهزار دالر بوده است. اچهار    ریز  نیسرانه اوکرا  یداخل

  کشور اروپاست. نیرتريفق نیحاضر اوکرا حالاست. در  یمولداو

ش در مورد بحران ساختاری اوکراین پوتين در حين زمانی که در مور مسوولين این  در ادامه نظرات

 ی نیمقامات اوکرا  نی ا  نيستند.  مقصر  قطعاً      نی مردم اوکراسش ميپردازد، تاکيد ميکند که  رامر به پ

چقدر    نیکه مردم اوکرا  ميدان  یبردند. ما م  نياز نسل ها را از ب  یاريبس  یبودند که دستاوردها

 ستهبرج  جیو نتا  تيتوانند با پشتکار و اراده به موفق   یسخت کوش و با استعداد هستند. آنها م

آنها از    یان نوازو مهم  یذات  ینيخوش ب  ،ییگشاده رو   نيها و همچن  ی ژگی و  نی. و اابندیدست  

نه تنها خوب، بلکه با محبت فراوان    هيکه با روس  ینفر  ها  ونيلينرفته است. احساسات م  نيب

 ی م  یبه همان شکل باق  ،ميکنيم  احساس  ن یدرست همانطور که ما در مورد اوکرا  کنند،يرفتار م
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س منظر بحران اوکراین انگشت گذاشته و مينویسد پ پس از ترسيم اوضاع، پوتين دوباره به    .دنمان

و    کيستماتياروپا به طور س  ه یاتحاد  یمتحده و کشورها  االتی، ا٢٠١۴  قبل از سال  اريبسکه: "

کند.    تر  را محدود و محدود  هي با روس  یاقتصاد  ی را تحت فشار قرار دادند تا همکار  نیاوکرا  وسته يپ

که مشکالت در حال ظهور    میددا  شنهاديپ  نیاوکرا  یو اقتصاد  یتجار  کی شر  نیما به عنوان بزرگتر

قالب   گ  "هیاتحاد  -ه يروس-نیاوکرا"در  قرار  بحث  مردياروپا مورد  ما  به  بار  اما هر  که    ی.  گفتند 

ا  یربط  چيه  هيروس و  ندارد  آن  اتحاد  نیبه  به  مربوط  فقط  اوکرا  هیموضوع  و  است.   نیاروپا 

ها  یغرب  یکشورها درخواست  روس  یبالفعل  کرد  یبرا  هيمکرر  رد  را  این    ."ندگفتگو  از  پس 

" اوکراین  که  ميرسد  نتيجه  این  به  پوتين  مفصل  به    گام توضيحات  گام،  خطرناک    ی باز  کیبه 

  یپرش  یسکو  ه،ياروپا و روس   نيب  یبه سد  نیاوکرا  لیشد که هدف آن تبد  دهيکش  یکيتيژئوپل

  .رفتیپذ ميواههرگز نخ  را  ه»يد روسضو روسيه، به نظر پوتين "اوکراین   بود.  هي روس هيعل

در این نوشته که پوتين به بررسی تمام رویداد های و پيش و زمينه های بحران اوکراین، و به  

ن  به تفصيل ميپردازد، به ایویژه با تدابير غير سازنده اتحادیه اروپا، ایاالت متحده امریکا و ناتو،  

امروز به یک اوکراین  برا  ،مبدل گردیده است  هيپروژه ضد روس  نتيجه ميرسد که    ن یوکراا  ینه 

برا و نه  برا  یاسيس  یروهاين   یمستقل  واقع  یکه در تالش  از استقالل  آن هستند،    یدفاع 

  هصح    با در نظر داشت این همه پيچيدگی های سياسی، پوتين بر این نکتهدارد.    وجود  ییجا

  کیکه شر  ميما مهم است که درک کن   یاما برا  . است  ن یبا اوکراتگو  آماده گفميگذارد که "روسيه  

 یبرا  گرانیدر دست د  یو ابزار  ستين  گرانی در خدمت د  ،کند  یخود دفاع م  یما از منافع مل

  ."ستيمبارزه با ما ن

  ا با در نظر داشت جزیيات نظرات تاریخی، ساختار موجود و  چگونگی اوضاع، که این جانب آنر

این دو نکته  یک روسيه رقم زد، ميتوان به    هشمار  لشخص مسئووآگاهانه از دست اول و از قلم  

  اساسی اتکا کرد:

 ه تاریخی "،دیدگا-فرهنگیک  تراول اینکه پوتين در رابطه به گفتگو ها در مورد "سرزمين های مش

  "برگشت سرزمين های پيرامونی به مرکز تمدن مادری" دست رد زده،  

و مستقل اوکراین" حمایت ميکند. پوتين در حين    ساختار یک "کشور واحد  روسيه از  دوم اینکه

که مسکو نظر به تردید های بر حق امنيتی خود یک ساختار "ضد روسی" حال هم پنهان نميکند،  

  نميپذیرد. را در کشور همجوار اوکراین 

نویسنده به   دنظر  نکته  ،  دو  حایز  مشترک"  "تمدن  های  گفتگو  قبال  در  مسکو  اساسی ید 

اوسياسی دولت مستقل  یک  تشکيل  و  پيرامونی  های  برگشت سرزمين  عدم  یعنی  کراین  ، 

؛ با وجود آن هم دو نکته دیگر که دارای اهميت  " تلقی گردندسازنده و در خور زمان"د  نوانميت

: نابهنگام بودن تدابير نظامی بزرگ سياسی ميباشند، مبهم و ابهام آميز خوانده شده ميتوانند

    ؛ هر دو نکته اکنون با تفصيل بررسی ميگردند.  مسکو و خدشه دار نمودن منشور سازمان ملل
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  نظامی در اوکراین به مثابه یک تدبير نابهنگام مداخله 

دست که از فروپاشی امپراتوری های باستان به وجود آمدند،  سياسی،    ایساختار های تازه  

"، به مثابه یک اصل هم پذیری همين  یست فالیو"پيمان  ن  یا، یعنی پس از پا١۶۴٨   کم در سال

"حق  بيانگر ساختار ها مورد تایيد قرار گرفتند. و در نتيجه  پس از جنگ جهانی دوم این اصل که 

بود، در منشور سازمان ملل تسجيل گردید.    ارضیاميت  تم مداخله نظامی  و حاکميت ملی" 

دون شک و تردید،  با این  ن الملل باز نگاه حقوق بيفعاليت ویژه" پياده گردید،  روسيه که با نام "

بدون چون و چرا محکوم  این عمل را  نویسنده،   از همين جهت  دست آورد تاریخی در تضاد بوده و  

عضو سازمان ملل    کجون اوکراین با در نظر داشت مشخصات سياسی و هویتی خود یميکند.  

و   ارضی  تماميت  "حق  از  باید  این سازمان  عضو  دیگر  مانند هر کشور  و  ملی"  بوده  حاکميت 

درنگ کرد و آنرا در رابطه با   ای  در مورد نا بهنگام بودن این امر باید لحظهبرخوردار باشد. ولی  

  ه بررسی کرد. روسيملی توانایی های استراتژیک 

از فروپاشی   بدنه ای  روسيه فدرال پس  از  به مثابه ميراث خوار اصلی  اتحاد جماهير شوروی 

آشفتگی و در    پوتين نه تنها این اضمحالل امپراتوری را، بلکه امپراتوری شوروی سر بيرون کرد.  

ا ،دست کم تا آغاز قرن بيست و یکم، به مثابه "تحقير تاریخی"  رهم ریختگی اوضاع روسيه فدرال  

  در تالش بوده است. م روایی خودش در راستای غلبه بر این "حقارت"  حک  امرتعبير کرده  و از بدو  

ولی غلبه بر حقارت تاریخی، طوری که تجارب تلخ جمهوری خلق چين شهادت ميدهد، یک امر 

بسيار پيچيده بوده و مستلزم تامين پيش شرط های سياسی و  نظامی، و به ویژه اقتصادی 

جمهوری خلق چين که از بطن "امپراتوری آسمانی چين باستان" سر بر آورد، راه پر  ميباشد.  

و خم سياسی تا سال  طی  نظامی  -پيچ  چين  باستان  امپراتوری  اقتصادی  های  توانایی  کرد. 

گر اروپایی به شمول ایاالت متحده امریکا  به صورت نسبی از توانایی های هر کشور دی  ١٨٨٠

مين سال، که ماو تسه دون، رهبر انقالب سوسياليستی چين آنرا  بيشتر بود . ولی پس از ه

الم  ع، یعنی با ا١٩۴٩آغاز "قرن حقارت" خوانده است، پيروزی سياسی بر این حقارت  در سال  

جمهوری خلق جين در ميدان صلح آسمانی کسب گردید. ولی برای  همسری اقتصادی با ایاالت 

بر غلبه  فرآیند  مکمل  که  امریکا،  های    متحده  آموزه  تحت  چين  ميگردد،  تعبير  تاریخ"  "حقارت 

توليد نا خالص بار  نخست  برای    ٢٠١٧، نياز به زمان داشت. تازه در سال  گ پيناقتصادی دنگ سياو  

به سطح توليد نا خالص امریکا رسيده و آز آن    )purchasing power  –داخلی چين (با قوه خرید  

گرفت.   پيشی  "امپراتوری  هم  چينی،  و غير  چينی  اقتصاد سياسی  دانشمندان  نظر  به  ولی 

ِمریتوکراسی حزبی چين" هنوز هم به چند دهه ای دیگر تکامل قوای توليدی و آن هم  بدون  

بر ایاالت متحده امریکا   شور  آن ک نياز دارد، تا توانایی استراتژیک ملی  سکتگی های سياسی  

    ]٢٢[ چربی کند. 
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ساختار سياسی وجود  -ولی  با  روسيه،  پختگی  نظامی  آن سطح  به  خوب،  نسبی  انکشاف 

نرسيده است، که با این چالش تاریخی، به اصطالح پهلوانان باستان، به آسانی دست و پنجه  

تریليون    ٣.٨٣به      ٢٠٢٠  در سالمبادله    چنانچه توليد نا خالص داخلی روسيه به نرخنرم کند.  

ا  و  در حالی که توليد نا خالص داخلی ایاالت متحده امریک  رقم زده شده است.    دالر امریکایی

  ]٢٣[ گردید.تریليون دالر امریکایی بالغ مي ٢٣.١تریليون و   ١٩.٨به  به نوبت چين در همين سال

شده    یقابل توجه  راتييدستخوش تغه این سو    یشورو  رياتحاد جماه  یاز زمان فروپاش  هيروس

اقتصادی آزاد  بر بازار    یمبتن   ستميس  کیشده متمرکز به سمت    ی زیاقتصاد برنامه ر  ک یاست و از  

تمرکز .  متوقف شده اند  رياخ  یو اصالحات در سال ها  یحال، رشد اقتصاد  ن یکند. با ا  یمحرکت  

استثنا  کرد، با    یرا خصوص  عیصنا  شتربي  ١٩٩٠    در دهه  یثروت در دست مقامات اصالحات اقتصاد

از   تیمرتبط با دفاع. حما  یو بخش ها  یحمل و نقل، بانکدار  ،یقابل توجه در بخش انرژ  های

مداخله    یبخش خصوص  دانه آزا  اتياست و دولت همچنان در عمل  في هنوز ضع  ت يحقوق مالک

  کند. یم

کننده     صادر  نيدر جهان است و همچن  یعينفت و گاز طب  شرويپ  دکنندگانياز تول  یکی  هيروس

به حرکت   پيمانه زیاد  به  ت،   طوری که تذکر رفتهُ ياست. روس  هي اول  وميني مانند فوالد و آلوم  یفلزات

کشور را در برابر چرخه    نیاتکا به صادرات کاالها، ا  رایوابسته است، ز  یجهان  یکاالها  متيق

  ر ی پذ  بيبه دنبال دارد، آس  یجهان   یها  متيثبات ق   ینوسانات ب  بالرونق و رکود که به دن  یها

درصد رشد    هفت  به طور متوسط    ٢٠٠٨تا    ١٩٩٨سال های    . اقتصاد که در طول  ميسازد  یم

مدل   یفرسودگ  لياست، از آن زمان به دل   افتهی  ش ینفت به سرعت افزا  متيق  رایداشته است، ز

  است.  دهشاهد کاهش نرخ رشد بو ه،يبر کاال در روس یرشد مبتن

  یمحصول شورو نيپوت"اوضاع درونی روسيه  بوری بوفسکی، آگاه سياسی  بوریس به نظر 

  زاراه حفظ نظم و حفاظت از دولت  تنها که معتقد است یسنت-امنيتی   ستميس؛ است یتزار

  گرایی است.  اقتدار قیطر

  ، ساختار " ها یوهابسنگرِ در برابر " مثابه   هب  ه وکرد یريجلوگبيشتر روسيه  یفروپاشاو از  

  دوباره تحت کنترول حکومت مرکزی قرار داد. چچن را 

که مرکز از صالحيت بيشتر برخوردار   ،یطرح نظام کیبه  را  هيروس ونيفدراس یادار ساختاراو 

تامين   یآل برا دهیا ردولت مدایک  ن يپوتبه نظر فرخی آگاهان سياسی، "تبدیل کرد.  ميباشد،

   ]٢۴[  ". يه ميباشدستنظيم امنيت و انکشاف اقتصادی نسبی خوب برای رو

موضع   ک ی انتظار، نیل سي عام، نظر به اوضاع در هم و برهم دوران بوریس به طور  هيمردم روس

 یريگيپ  پرستانه و  هنيم  یريجهت گ  کیتر،    یدولت قو  کیتوام با    ,را داشته،    نيسخت از پوت

خویش    تیماموربق خود پوتين، به همين جهت او  اروسيه فدرال. با در نظر داشت سو  یمل  تیهو
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 یها  تیاولوتقویت هویت ملی و    ه،يروس  یسازگار با منافع مل    یاسيبات سث  جادیا  را نيز در  

اد و  حاز همين نگاه، به کرسی تکيه کردن پوتين فراورده یک ات  بيند.  کشور سراغ مي  کيتيژئوپل

ات نو  خبارتهم آهنگی بين اليگارشی مقتدر نوپا، نظاميان مبارز با حقارت تاریخی  و دستگاه اس

 ) بود.  GRUتاسيس (

دون  دست زده، و ببزرگ  با مداخله نظامی مسکو در اوکراین، پوتين به یک قمار بزرگ سياسی  

به مراحل مختلف غلبه بر حقارت تاریخی در چين، که تذکر رفت، و نظر به فقدان شرایط    توجه

مداخله   نتایج  و  پيآمد  با چگونگی  اکنون  پوتين  اوضاع، سرنوشت  در خور  اقتصادی  زیر ساخت 

ناتو و همچنان ایاالت متحده امریکا مستقيم از طرف وکراین سخت گره خورده است.   نظامی در ا

ولی از طریق فرستادن تسليحات، و    اوکراین خویشتن دار بوده،  در بحران    علنی با روسيه   شدن

تبدیل کرده و با    لو که دفاعی هم باشد، بحران اوکراین را به یک جنگ دراز مدت فرسایشی  

د که پای روسيه هر چه بيشتر در این لجنزار  ن شتن این جنگ نيابتی ميخواهشعله ور نگاه دا

کشيده تا بتواند استراتژی مهار کردن نفوذ    براحتیواشنگتن نفس  حال    غرق گردد؛ و در حين 

چشم انداز غلبه بر بحران  البته از آنجایی که روز افزون چين را در شرق آسيا پياده کرده باشد.  

طریق مداخله نظامی مسکو عجالتاٌ تيره و تار ميباشد، چگونگی واکنش  الیه های  اوکراین از  

نظامی در روسيه در قبال به درازا کشيدن جنگ و پيامد های ناگوار آن نقش  -مختلف سياسی

نخست از همه در روسيه، نظر به اوضاع حاکم سياسی، کدام    د کرد.ن تعيين کننده  بازی خواه

ه، که بتواند جانشين پوتين گردد، وجود ندارد. نارضایتی های مردم  جنبش مدنی حزبی نهادین

ت و قشر  ادر آخرین تحليل، ورق دوباره به نقش نظاميان، استخبارنيز سخت محکوم ميگردد.  

به سابق  برميگردد. نظر      KGBپوتين، که خود زمانی همکار استخبارات    هاليگارشی آن کشور 

کاری آش با ذهنيت مخفی  و  کامل  نایبوده  با  دی  او  روابط  پذیر     GRUارد،  به سادگی آسيب 

د. همچنان نظاميان قطار اول روسيه، نظر به تقویت بزرگ مالی در بخش های سر و  ننميباش

پيش رفت های چشمگير در بخش تکنولوژی ابزار جنگی، منت  سامان دادن ساختار نظامی و  

ميشوند. افزون بر آن مداخله نظامی در اوکراین با هم آهنگی کامل ستاد   هگذار پوتين خواند

پوتين یک خرده   اليگارشی حامی  نظامی آغاز گردیده است.  ولی اوضاع در بخش  مشورتی 

و سرمایه گذاری که از روابط خارجی  مختلف، قشری  پيچيده تر خوانده ميشود. در بين الیه های  

د، به مناسبت محدود شدن جوالنگاه تعامالت اقتصادی و تجاری های هنگفت فرامرزی بهره ميبرن

خویش در جنگ فرسایشی به یقين که ضربت پذیر ميباشند. ولی اینکه این امر تا کدام درجه  بر  

رسش زا است. ولی از الیه های دیگر اليگارشی روسيه  حکمرانی پوتين تاثيرگذار ميباشد، خود پ

    دی در مورد دیده نشده است.  دست کم تا حال هيچ تزلزل و تردی

ه  اگی و چشم انداز رگونچبا د نظر داشت این پيچيدگی اوضاع، سرنوشت سياسی پوتين با  

  این نکته در بخش بعدی مختصر بررسی ميگردد. ل سياسی پيوند ميخورد.ح
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  الیه های مختلف داخلی و خارجی بحران اوکراین

  و گذر گاه تنگ "حل سياسی"   ""بن بست نظامی

جو بایدن با آدرس روسيه حتی از تحریم های شخصی عليه پوتين یاد کرده است؛ این نکته اگر از یک  

طرف گویای فراز قله تنش خوانده ميشود، از سوی دیگر بيانگر  فقدان احساس سياسی و نازک خيالی  

بدون   که  امپریال  قدرت  یک  پود  و  تار  از  ميگردد  ناشی  اخير  در  و  بوده؛  دیپلماتيک  گرایی  های  آرمان 

دموکراسی و همزیستی با کشور های دیگر، حتی با یک کشور خودمدار نوظهور مانند یک کشور "پشت  

حيات" امریکای التين برخورد ميکند. البته که این نکته نيز پيشينه چندین ساله دارد؛ چنانچه بارک اوباما،  

ل، روسيه را به سطح یک "قدرت منطقه  امپریابا تکبر یک قدرت    ٢٠١٢ریيس جمهور سابقه آمریکا دز سال  

ای" ردیف کرده بود.  ولی مانند بارک اوباما، ادراه جو بایدن نيز عاری از این آگاهی بوده که روسيه فدرال  

امروز دیگر از آن کابوس فرو پاشيدگی اواخر قرن بيستم بيدار گردیده و مشاورین مشی "نو ليبراليسم"  

رانده است.  روسيه امروز تحت رهبری پوتين در "نظام انوکراسی" در    مکتب شيکاگو امریکایی را بيرون

پيوند با  اليگارشی تازه دم  به مثابه یک قدرت خودمدار نوظهور در قطار کشور های مانند چين و  هند قد  

راست کرده است.  در رابطه با برخورد با رویداد های جهان، امریکا امروز با دو پدیده ای متضاد  مواجه  

دیده ميشود: از یک سو به مثابه یک قدرت امپریال رو به فرود در پوشش ناتو، قوی ترین نهاد نظامی  

و از سوی دیگر با در نظر داشت اصل " تناقض اتمی" جوالنگاه تعرضی آن در قبال کشور های    بوده  جهان 

شتر به جنگ های نيابتی پناه  بي   ، طوری که قبالً نيز تذکر رفت، امریکا  "همتا" محدود ميگردد. از این  نگاه

  ميبرد. بحران اوکراین ميتواند به مثابه نمادی از همين نوع جنگ افروزی های امریکایی تلقی گردد.  

در کنار این عوامل خارجی بحران اوکراین، باید به نقش نخبگان کرسی نشين و متنفذ اوکراین  نيز کم   

 بها داده نشود.  

اقتصادی این کشور  -خبگان کرسی نشين تازه دم  در انکشاف سياسی پس از تشکيل "کشور اوکراین" ن 

نقش مهم و در دو بعد مختلف بازی کردند. تدابير اصالحات اقتصادی استوار بر موازین بازار آزاد و شخصی  

ساختن تصدی های دولتی به نفع این قشر این کشور تازه دم را به بيراهه کشاند.  اوکراین به یک کشور  

با مساحت بيش از  حمافيایی مبدل گردید. فرار مغز ها شدت پيدا کرد. در  -اليگارشی الی که اوکراین 

شش صد هزار کيلومتر مربع و جمعيت بيش از چهل ميليون و آن هم آراسته با فهم و دانش خوب علمی  

ور  تا بخش های اتمی، ميتوانست که با اسرع زمان به انکشاف بزرگ اقتصادی دست یافته و در قطار کش

نا خالص داخلی در    دي تولهای نيمه مرفه قرار گيرد. ولی نظر به بازی تخریب کننده نخبگان آن کشور   

کاهش نمود. در اخير حکمرانی قشر اليگارشی که    ١٩٩١  از سطح   به کمتر از چهل در صد    ١٩٩٩سال  

  یک در مجموع،    انباشت دارایی های این قشر گردید، دامنه فقر نسبی در کشور گسترش یافت.  همنجر ب

دالر را در    ارديليم    ۴۴.۵  طبق گزارش فوربس، حدود  ن،یدر اوکرااليگارشی  افراد    نیتر  نفر از ثروتمندصد  

   دهد.  ی م ل يتشک  ٢٠٢١ در سپتامبر را نیاوکرا  یناخالص داخل ديدرصد از تول   ٢٧این رقم   دارند، ارياخت

  زده شده است.   قمدر صدی تعداد بيکاری در کل به ده در صد و در بين جوانان به بيش از بيست در صد ر

]٢۵[    
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به فقدان درایت سياسی و عدم   اقنصادی با گسترش فساد اداری، نظر  اقزون بر سوء استفاده های 

اوکراین را در پرتگاه  نخبگان کرسی نشين،    حساسيت های دیلماتيک و ساختار تازه جهان،  هآشنایی ب 

  .  هستی و نيستی کشاندند 

  ه در  واقع مداخله نظامی روسيه در اوکراین همين حاال، نظر به عدم پيشروی های پيش بينی شده، ب 

قرارگاه های    تلخ منجر گردیده است به تخریب  ترازنامه موقتی این رویداد  بن بست مواجه گردیده است.  

اقتصادی و زیر ساخت های  آبرسانی، شهرهای  ،  نظامی  و  برق  قبيل دستگاه های شبکه  و   از  بزرگ 

نيز بسيار آسيب دیده اند. همين حاال تعداد فراریان از جنگ، یه ویژه از  طریق "گذرگاه    کوچک اوکراین  

"  به بيشتر از دو ميليون بالغ گردیده است. نظر به حدس نهاد های کمک های بشری، در حدود  فرارهای  

راینی در حال فرار ميباشند. ولی از سوی دیگر احساس ملی گرایی در بين اوکراینی روز  پنج ميليون اوک

خارجی مقاومت نيز بيشتر جان خواهد گرفت.  با وجود  فقدان    حمایت های به روز تقویت گردیده، و توام با  

ور در  سی و صلح،  از فهوای اظهارات اخير رهبران سياسی هر دو کشراه مسالمت آميز سيایک وشن ر

مسکو و کيف، پوتين و زیلينسکی  چنين بر مياید، که امکان توافق سياسی، ولو که عجالتاً هنوز هم  

  هنوز هم بکلی ناممکن نمی باشد. ر مينماید، کدم

الوروف و کوليبا در انتاليا/ ترکيه بتاریخ دهم مارچ پيشرفتی  وزرای خاجه ای روسيه و اوکراین،    در دیدار  

  دو طرف گفتند که تالش ها در مورد ادامه دارد.  حاصل نشد، ولی هر  

از عضویت در ناتو صرفنظر کرده، طوری که زیلينسکی به آن اشاره    که اوکراین  د ر قدم نخست ميتواند

کرده، و کشورش را گویا "بيطرف" بخواند. این امر درست با خواست روسيه همسویی دارد.  ولی مشکل  

امر ميپردازد.  مين این  به تض این امر در این نکته نهفته است، که کدام نهاد در چارچوب یک پيمان معتبر  

دوم   ادر  نکته  طلب  جدا  حوزه  دو  لوهنسک"  کراین،  ومسئله  و  رسميت    روسيه  که"دونتسک  به 

ميرسد نظر  به  محتمل  مصالحه سياسی  امکان  نيز  است،  به    .شناخته  از  روسيه  که  طوری 

ساختار   ک"که در چارچوب ی  بپذیردرسميت شناختن این دو حوزه عقب نشينی کند، و اوکراین  

دو حوزه دست کم زبان این  در  قایل گردیده، تا  ی  شخصمفدرال با این دو حوزه صالحيت های  

ولی مسئله صرف نظر ناتو از عضویت    از محدودیت های موجود آزاد گردند.    نروسی باشند گا

و پوتين اکنون در ميان    کشور های اروپای شرقی که زمانی اعضای پيمان نظامی ورشو بودند،

،  کشيده   بطه  مستقيم با خود ناتو باید  در ميانکشيده،  معضل است که پوتين با جو بایدن و در را

 تا به یک راه صلح آميز  دست یابد. 

  ر فراز برج بحران اوکراین: رسيدن کفگير به  ته دیگ  ب

در گذشته های دور، زمانی که در محافل بزرگ صدای کفگير به ته دیگ بلند ميشد، کسانی که  

هنوز هم در کنار سفره  در انتظار به سر ميبردند،  می فهميدند، که دیگر غذا در حال تمام شدن 

به   امروز این اصطالح به این معنی کاربرد دارد که دیگر دیر شده و توانایی غلبه بر بحراناست.  

  پایان خط رسيده است.  

    یاب يستی دبرااست  یآن به انکار هر گونه حق زندگ  لی جامعه از اراده و تما  کی  انيب  نیتر رانگریجنگ و
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  خوانده ميشود. از زمانه های دور باستان، از ساختار های  مطلوب  تلقی ميگردد، که  به آنچه 

  جوامع بدوی تا "دهکده جهانی" امروز انسان ها شاهد در گيری ها و پرخاشگری های خانمانسوز   

  ناشی از تضاد های طبقاتی، هم چشمی های سياسی، تعصب های دینی و خصومت های  

  شخصی و تباری بوده اند. 

  ران دراز مدت  با وجود تفاوت های غير قابل انکار در ماهيت این رویداد های ویرانگر، از جمله بح

  الگوی گویای از این  پدیده ای جهان شمول تلقی ميگردد؛ سرزمينی که تحت ضربات   ،افغانستان 

  دینی طالبی   تطاقت فرسای گروه دهشت افکن طالب با "استراتژی زمين سوخته" که با قرائ

  ه  جهت خدایی پياده ميگردد، که با خونریزی دگر اندیشان، گرفتن انسان های دیگر کيش ب

  بردگی، به  ویژه به کنيزی کشاندن زنان آزاده، خوشنود ميگردد.  

کشور های بحران   با وجود تفاوت های جغرافيایی و اهميت نسبی موقعيت استراتژیک اوکراین، نخبگان

پذیر باید با   بزا، از افغانستان تا سوریه، از سومالی تا کشور مالی، و در اخير از  همه کشو  های آسي

دیپلماتيک   ازک خيالی های سياسی و نهای واقعی از باریکی  سياسی، و درک   زیبنده اوضاع  درایت 

اجتماعی درون    و در راه رسيدن به یک صلح پایدار تالش کنند. این امر، که اوضاع پيچيده سياسی

  را   شدن  این کشور ها نميتواند سرازیر  ، هرگزاشدميب خواست های غير مشروع خارجی فرآوردهمرزی 

فراست فکری و ذهنيت های   ی  واقعی،به باتالق آب های گندیده تبرئه کند. شاخص توانایی ها 

تشریح  و توضيح درست و غلط ساختار های حاکم خالصه گردیده، بلکه در طرح و    سياسی نه تنها در

شته های دور به این سو گفته  زیبنده مورد بحث ميباشد. از گذتازه و پياده کردن  یک فرمول  سياسی 

همه جانبه   یو هيچ نسخه کارا ، ها  همه دشواریباز کردن قفل های   ایبر  اند، که هيچ شاه کليدی

صلح وجود ندارد،   یبرا  یراه  چيهوجود ندارد. به گفته مهاتما گاندی، شخصيت واال و مبارز هندی، " 

  ".لح خود راه است گزینش ص

بدون توجه به این نکته که چه کسی، کدام قشر و یا جناح سياسی داخلی  در پایان امر باید گفت، که 

همين جهان" بازنده    يانپا برهنه به مثابه "دوزخ  نباشند گا  و خارجی در آخرین تحليل "پيروز" ميگردد،

        شمرده ميشوند.  اصلی این قمار سياسی 
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