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آینده نامعلوم نظام بین الملل

◾

◾ســرنــوشــت جــنــگ اوک ــرای ــن را چــگــونــه پــیــش بینی
می کنید؟ آیا اهداف طرفین محقق خواهد شد؟

با توجه به آنچه گفتیم ،جنگ روسیه و اوکراین رنگ و بوی
درگیریهای روسیه و آمریکا در حیاط خلوت اروپا را به خود
گرفته اســت؛ اروپایی که بین چکش اطاعت از شرایط و
تصمیمات دردناک اقتصادی روسیه و سندان اتحاد خود با
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◾

◾توصیف شما از جنگ
اوکـ ـرای ــن چــیــســت؟ ط ــرف هــای
حقیقی جــنــگ در ک ــدام ســوی
معادله قرار گرفتهاند؟

جنگ امروز اوکراین در واقع یک
درگـیــری قدیمی میان آمریکا و
روسیه اســت که در آسیا جریان داشــت و پس از
شکست تمام جنگهای واشنگتن در آسیا که پس
از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آغاز شد ،اکنون
بهاین نقطهجغرافیاییانتقال یافتهاست.شکست
آمریکا در عراق و اعالم خروج از افغانستان پس از 20
سال اشغالگری ،در واقع مانند اعالم پایان جنگهای
این کشور در آسیا بود؛ بنابراین پس از این ،گزینه
واشنگتن رویارویی مستقیم با روسیه در مرزهای
خود این کشور از دروازه اروپا بود .ناتو اکنون به سرنیزه
حضور آمریکا در مرزهای روسیه تبدیل شده تا آن را
ازنظرجغرافیاییواقتصادیمحاصرهوشرایطتأمین
گاز را برای اروپا مطابق برنامه های خود تحمیل کند؛
طرحی مشابه آنچه آمریکا در آسیا هنگام حمله به
عراق و افغانستان برای محاصره چین انجام داد تا
رشد اقتصادی آن را مهار کند ،اما شکست خورد.
از این رو ،جنگ آمریکا با روسیه پس از پایان جنگ
سرد و با فروپاشی اتحاد جماهیر شــوروی متوقف
نشده است؛ چراکه آمریکا معتقد بود روسیه با تمام
امکانات جغرافیایی ،قدرت نظامی و منابع انرژی خود
به دنبال بازگرداندن شکوه اتحاد جماهیر شوروی و
جایگاه بین المللی و جهانی آن به ویژه پس از روی کار
آمدن والدیمیر پوتین خواهد بود.

◾

◾از دیــدگاه شــما ریشــه هــای اقــدام روســیه بــه
انجــام عملیــات نظامــی در اوکرایــن در چــه عواملــی
نهفتــه اســت؟ مســکو چــه منطقــی در ایــن عملیــات
تعریــف میکنــد؟
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آمریکا که موجب وابستگی شدید به آن شد ،گرفتار شده
است؛ اروپاییها اکنون میدانند نتایج این جنگ ،حتی اگر
طوالنی شود ،معادالت جدیدی را رقم خواهد زد که در آن
همه کشورهایی که در کنار روسیه ایستادهاند ،به ویژه چین
که موفقیت تحریمهای اقتصادی علیه روسیه به رد یا
پذیرش آن بستگی دارد ،در خط مقدم صحنه خواهند بود.

جواد فراهانی درگیریهای نظامی روسیه
و اوکراین در حالی به هشتادمین روز خود نزدیک
می شود که «والدیمیر پوتین» رئیسجمهور
روسیه روز دوشنبه در مراسم رژه «روز پیروزی»
که در میدان سرخ مسکو برگزار شد ،بر ضرورت

بر این اساس میگوییم آخرین ایستگاه قطار جنگ روسیه
و اوکراین ،اروپایی یا روسی-آمریکایی نخواهد بود ،بلکه یک
ایستگاه آسیایی خواهد بود که مواضع جدید کشورهای
اروپــایــی بر اســاس الــزامــات منافع اقتصادی و تغییرات
ریشهای در بــازار انــرژی بین اروپــا و آسیا تحمیل خواهد
شد و از طرف دیگر ،ایستادن کشورهای آسیایی در کنار

ریشهکن شدن «نئونازیسم» تأکید کرد« .بن واالس»
وزیر دفاع انگلیس در واکنش به سخنرانی پوتین
اعالم کرد هیچ «روز پیروزی» نمیتواند وجود
داشته باشد ،فقط بیشرمی و مطمئن ًا شکست
در اوکراین است« .یوری بوریسوف» معاون

روسیه و چین در مقابل ایاالت متحده ،این روند را تقویت
خواهد کرد .در نتیجه ،از منظر سیاسی ،ایده تشکیل یک
اتحاد امنیتی و اقتصادی منطقهای در آسیا که شامل
روسیه ،چین ،هند ،پاکستان و ایران باشد دور از دسترس
نیست؛ اتحادی که قلب آسیای جدید و قلب دنیای جدید
خواهد بود.

نخستوزیر روسیه نیز روز گذشته از آزمایش
نسل جدیدی از موشکهای مافوق صوت در
این کشور خبر داد و اعالم کرد مسکو موشکها
و مهمات مدرن با دقت باال برای تکمیل عملیات
نظامی در اوکراین دارد .به منظور بررسی آخرین

بررسی تأثیر بحران اوکراین بر غرب در گفتوگوی قدس با تحلیلگر برجسته سوری

جنگ داغ آمریکا و روسیه در حیاط خلوت اروپا

ذرهبین

تحوالت جنگ در اوکراین و تأثیر و تبعات آن بر
کشورهای مختلف به ویژه کشورهای اروپایی
با «سامر کامل فاضل» کارشناس مسائل انرژی و
تحلیلگر سیاسی سوری گفتوگو کرده ایم که در
ادامه جزئیات آن را می خوانید:

اوکراین است و به تغییر در نظام سیاسی بینالملل
و تحمیـل تحـوالت جدیـد در نظـم نویـن جهانـی کـه
پـس از فروپاشـی اتحـاد جماهیـر شـوروی فقـط بـه
یشـد،
صورت تـک قطبـی و با سـلطه آمریـکا اداره م 
خواهد انجامید و اوکراین در این بین فقط بخشی از
داسـتان و بـاب ورود آن اسـت.

◾

◾پیامدهای اقتصادی جنگ اوکراین و تحریمهای
اعمال شده از سوی غرب دامن کدام گروه را بیشتر
گرفت؟ به طور کل وضعیت اقتصاد روسیه در یک
سوی جنگ و اقتصاد اروپا به عنوان حامی اوکراین را
چگونه ارزیابی میکنید؟

امروز هیچ کس با توصیف جنگ اوکراین به عنوان
جنگ بین روسیه از یک سو و طرف دیگر متشکل از
ناتو و غرب به رهبری واشنگتن مخالف نیست .ناتو
در طول زمان برنامههای راهبردی خود را بر تجزیه
روسیه که از نظر مساحت و جمعیت وسعت زیادی
دارد و برپایه اعتقاد آمریکا به دنبال احیای شوروی
سابق بــوده ،متمرکز کرده است .جنگ یوگسالوی
که آمریکا آن را به راه انداخت ،اولین گام این کشور
برای اجرای این راهبرد در جهت تجزیه روسیه بود که
نتیجه این جنگ ،تجزیه یوگسالوی به چند کشور از
جمله اسلوونی و صربستان و جدایی عنصر اسالو به
عنوان عنصر مشترک بین روسها و صربها و عامل
نگرانی واشنگتن بود .توافق نه فقط در مورد انصراف
از ایده پیوستن اوکراین به ناتو و عدم تهدید روسیه

با استقرار پایگاه های نظامی در خاک آن ،بلکه این
شرایط اکنون شامل همه کشورهای اروپــای شرقی
جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی میشود تا آنها
نیز جرئت نداشته باشند در آینده نقشی مانند
نقش کنونی اوکراین را ایفا کنند.
با شروع این جنگ و بررسی روند آن تاکنون متوجه
میشویم دلخوشی آمریکاییها و غربیها برای به
شکست کشاندن راهحــل نظامی روسیه از طریق
حمایتهاییکهازکییفباانواعسالحهایپیشرفته
ارائ ــه ک ــردهان ــد ،تــاکـنــون شکست خ ــورده اســت و
دومین اقــدام آنها که بر فلج کردن اقتصاد ،ایجاد
بیثباتی داخلی و بحران از طریق وضع تحریمهای
اقتصادی بیسابقه علیه روسیه متکی بود نیز پس
از اینکه مسکو موفق شد تحریمهای اقتصادی را به

فرصتی برای رشد سرمایه ملی روسیه در پسزمینه
تصمیمهای جسورانه پوتین در زمینه فــروش گاز
روسیه به کشورهای غیردوست به روبل ،تبدیل کند،
شکست خورده است.

◾

◾چـرا آمریـکا و بـه طـور کل کشـورهای غربـی بـه
طـور مسـتقیم وارد جنـگ علیـه روسـیه نشـدند و به
نوعـی جنـگ را از طریـق حمایـت هـای تسـلیحاتی و
لجسـتیک پشـتیبانی کردنـد؟

هـدف آمریکاییهـا و اروپاییهـا از عـدم مشـارکت
نظامی در جنگ اوکراین علیه ارتش روسـیه این بود
کـه صرفـا ًایـن گونـه القـا کننـد ایـن جنـگ فقـط بیـن
روسـیه و اوکراین در عرصه سیاسـی و نظامی است،
در حالـی کـه واقعیـت راهبـردی ایـن جنـگ فراتـر از

پیامدهای این جنگ را نتایج و سرنوشت تحریمهای
اقتصادی گسـترده اعمال شـده علیه روسیه توسط
آمریکا و اروپا تبیین کرده است؛ به گونهای که نتیجه
معکوس آن ایجاد عدم تعادل عمده در اقتصاد اروپا
بـوده کـه علـت آن تصمیمـات جسـورانه والدیمیـر
پوتیـن رئیـس جمهـور روسـیه از موضـع قـدرت و
توانایـی بـرای کنتـرل امنیـت اقتصـادی قـاره اروپـا بـه
عنـوان بزرگتریـن کشـور دارنـده منابـع انـرژی بـرای
ایـن کشورهاسـت .بهبـود سـریع روبـل پـس از ایـن
تصمیمات تنها نشـانه شکسـت تحری مهـای غرب
علیـه روسـیه نیسـت ،بلکـه فراتـر از آن بـوده و پوتین
باور داشت که این جنگ برای روسیه از نظر تحمیل
یهـای بزرگـی کـه او سـالها پیـش قوانینـی را
دگرگون 
بـرای آن ترسـیم کـرده اسـت ،جنـگ سرنوشـت سـاز
اسـت .بنابرایـن او بـا پیونـد دادن فـروش گاز روسـیه
به روبـل این کشـور ،حملـه اقتصـادی و مالی بـه اروپا
را آغـاز کـرد .ایـن عنـوان بـه سـرخط جنـگ جـاری در
اوکرایـن بـدل شـد و نقشـه بازارهـای جهانـی انـرژی و
هویت نظام مالی جهانـی را دگرگون کرد و بـه موازات
اجماع با چین ،مواضع هند و پاکسـتان نیز در قبال
ایـن پرونده همسـو شـد.

بهترین دفاع
حملهاست

سامر کامل فاضل:
برای اینکه ماجرای
یوگسالوی در اوکراین
تکرار نشود ،گزینه
روسیه این بود که با
تکیه بر قانون ناپلئون
بناپارت مبنی بر اینکه
بهترینوسیلهدفاعی
حمله است ،به این
کشور حمله کرد،
به گونهای که جنگ
اوکراین جنگ ترسیم
نقشه های جدید در
مرزهای اروپا خواهد
بود .بنابراین شعله
جنگ در اوکراین،
جز پس از توافق
روسیه و واشنگتن در
صحنه اروپا از طریق
راه حلی سیاسی
که تمام حقوق و
شرایط روسیه را
تضمینکند،خاموش
نخواهد شد.
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