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آمریکا؛ عامل ایجاد مناقشات

دولــت ایــاالت متحده سالهاست نه تنها مانع از حل
مسالمت آمیز مناقشات جهانی شده است که خود یکی
از عوامل ایجاد و بحرانی تر شدن این مناقشات بوده است.
اطالعیههای دولت آمریکا مبنی بر اینکه جنگ سالها
ادامه خواهد داشت ،درواقع اعالم موضع رسمی این کشور
در رابطه با ادامه نبرد و طوالنی تر شدن جنگ است .اینکه
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شماره 9812

آیا روسیه جنگ را بر اساس مذاکرات منطقی تا حدی با
خواستههای هر دو طرف پایان میدهد یا خیر ،چیزی است
که ما هرگز نمیدانیم.
در این بین کشورهای اروپایی و کشورهای غربی باوجود
تبعات قابل توجهی که قطع انرژی وارداتی از روسیه برای
آنها دارد ،اکنون خود را آماده میکنند صادرات نفت روسیه

سید احمد موسوی       حدود سهماه از
شروع عملیات روسیه در اوکراین گذشته
و اگرچه این کشور در برههای تا پشت
دروازههای کییف هم رسید اما آنچنان که
باید و شاید نتوانست قدمهای موفقی در این

را به صفر برسانند که به نظر میرسد تأثیر قابل توجهی بر
اقتصاد روسیه داشته باشد .از طرفی بسیاری از کشورهای
اروپایی در برابر خواسته روسیه مبنی بر پرداخت هزینه
انرژی به روبل روسیه کوتاه آمده اند و این میتواند دست
روسها را بازتر کند .تاکنون  20شرکت اروپایی برای خرید
گاز روسیه در «گازپروم بانک» حساب روبلی باز کردهاند

کشور بردارد.
باوجود این ،شواهد و قرائن نشان میدهد
روسیه و متحدانش برای جنگی بلندمدت
آماده شدهاند و با همین نگاه آرایش جنگی
خود را تغییراتی دادهاند.

و  14شرکت نیز در حال انجام مراحل اداری در این زمینه
هستند.از طرفی روسیه با کشورهای غیر غربی نیز تجارت
دارد .تأثیرات بیشتر ادامه یافتن درگیری در اوکراین ممکن
استبهافزایشمصرفسوختفسیلیدرجهانوکاهش
همکاری جهانی برای هر نوع تالش حداقلی برای حفظ یک
سیاره قابل سکونت بینجامد.

تصمیمی که بیش از هرچیز اروپا و آمریکا
را نگران کرده است .قدس در گفتوگو با  
«دیوید سوانسون» ()David Swanson
نویسنده و فعال ضد جنگ آمریکایی و
عضو ارشد جنبش جهانی ضدخشونت،

◾

◾ علت آغاز بحران اوکراین
چه بود؟ روسیه و ایــاالت متحده
یکدیگر را مسئول بحران اوکراین
میدانند .نظر شما چیست؟

واقعیت این است که همه
طرفین در ایجاد این بحران به
نوعی مقصر هستند؛ روسیه میتوانست با در
پیش نگرفتن رویکرد تهاجمی از حمله به اوکراین
جلوگیری کند .اتحادیه اروپا میتوانست با
توصیه و فشار به آمریکا و روسیه که به سرانجام
و نتیجه اقدامات خود فکر کنند ،از حمله به
اوکراین جلوگیری کند .ایاالت متحده به طور قطع
میتوانست با هر یک از اقداماتی که در ادامه اشاره
خواهم کرد ،از تهاجم به اوکراین جلوگیری کند،
اقداماتی که کارشناسان آمریکایی هشدار دادند که
برای جلوگیری از جنگ با روسیه الزم است :ازجمله
انحالل ناتو همزمان با لغو پیمان ورشو .خودداری از
گسترش ناتو ،خودداری از حمایت از انقالبهای
رنگی و کودتا ،حمایت از اقدام غیر خشونتآمیز،
آموزشمقاومتغیرمسلحانهوبیطرفی،خودداری
از انتقال سوختهای فسیلی ،خودداری از تسلیح
اوکراین ،خودداری از تسلیح کردن اروپای شرقی و
انجام مانورهای نظامی در اروپای شرقی ،پذیرش
خواستههای کامال ًمنطقی روسیه در دسامبر.2021
فراموش نکنیم که در سال  ،2014روسیه پیشنهاد
کرد اوکراین نه با غرب و نه شرق همسو شود ،بلکه با
هر دو همکاری کند .ایاالت متحده این ایده را رد کرد
و از کودتای نظامی که یک دولت طرفدار غرب را روی
کار آورد ،حمایت کرد.

◾

◾اهداف روسیه از حمله به اوکراین چیست؟ این
اهداف تا چه حد محقق شده است؟

خب هدف اصلی مسکو عقب راندن ناتو از مرزهای

نویسنده و فعالضدجنگآمریکایی
یگوید
در گفتوگو با قدس از جنگ در شرق اروپا م 

بازنده اصلی
مردم اوکراین هستند
حیاتی روسیه اسـت؛ البته به نظر میرسـد به طور
قابـل پیشبینـی و چشـمگیری نتیجـه معکـوس
داشـته اسـت .در واقـع روسـیه بـا حملـه بـه اوکراین
دسـت بـه اقدامـی علیـه خـودش زد کاری کـه ناتـو
هرگز نمیتوانسـت علیه روسـیه انجام دهد .امروز
شـاهد درخواسـتهای کشـورهای دیگـری بـرای
پیوسـتن بـه ناتـو هسـتیم .واقعیـت ایـن اسـت کـه
روسـیه در جریـان حملـه بـه اوکرایـن بـه اهدافـی که
تصور میکرد به آن دست پیدا کند ،تاکنون نرسیده
اسـت ،البتـه بـرآورد راهبـردی روسـیه ایـن نبـود کـه
این جنـگ به ایـن انـدازه طوالنـی شـود .روسـیه باور
دارد کـه تصمیـم بـرای آغاز جنـگ ضـروری بـود؛ اما

براسـاس گفته کارشناسـان اشـتباهاتی در آمادگی
بـرای نبـرد و روشهـای جنگـی وجـود داشـت؛ زیـرا
هدف ،نابودی اوکراین یا تغییر حکومت نبود .از این
رو از روز نخسـت تحرکات نظامی آنطور که باید به
درسـتی پیش نرفت؛ یعنی آن طور که امـروز پس از
کوچک کـردن اهـداف پیـش مـیرود .بـه نظـرم روند
نبرد آرام نشده و متوقف نخواهد شد؛ زیرا کرملین
محقق ساختن اهدافی را خواستار است که پوتین
اعلام کـرد .اهدافی کـه به گفتـه او بـرای رفـع «خطر
موجودیتی» ضروری است ،در نتیجه ارتش روسیه
از نبرد خارج نشد ،بلکه از مواضع شمالی ،شهرها
و نیـز اطـراف پایتخـت بیـرون آمـد تـا بـرای حملـه به

اهـداف شـرقی در دونبـاس و جنـوب متمرکز شـود.

◾

◾برخی رسانههای غربی مدعی هستند روسیه در
این مبارزه شکست خورده است و از تعبیر زمینگیر
شدن روسیه در اوکراین استفاده میکنند؟

درواقعنمیشودگفتروسیهدراینجنگزمینگیر
شده است ،ولی باید به این موضوع توجه داشت که
روسیه تاکنون نتوانسته به اهدافی که تصور میکرد
و انتظار آن را داشت ،دست پیدا کند .جنگ روسیه
و اوکراین طوالنی شده است .حدود سهماه از آغاز
این جنگ میگذرد و برآورد راهبردی روسیه این نبود
که این جنگ تا این اندازه طوالنی شود.

زوم
گفتوگو

 World BEYOND Warو مؤلف کتابهایی
همچون «زمانی که جنگ جهانی غیر قانونی
است» تبعات ادامه یافتن بحران اوکراین
را مورد بررسی قرار داده است که در ادامه
میخوانید.

کرملین انتظار داشت کییف زودتر تسلیم شود و
دستاوردهای نظامی روسیه در جریان این جنگ
گسترده و قابل اتکا باشد که بتوانند در مذاکرات
دستپرباشند.امابهنظرمیرسدروسیهنتوانسته
به اهــداف مورد نظر خود در این جنگ برسد و در
صحنه عملیاتی نبرد تاکنون پیروزی چشمگیری
برای روسیه حاصل نشده است.
از طرفــی براســاس آمــار و گزارشهــا اثـرات تحریمها
بــر اقتصــاد روســیه قابــل توجــه بــوده اســت .البتــه
دولــت روســیه موفــق شــده بخشــی از ایــن اثــرات
تحریمهــا را کنتــرل و مدیریــت کنــد ،بــه خصــوص
در زمینــه ارزش پــول ملــی ایــن کشــور ،ولــی بخشــی
از تبعــات اقتصــادی تحریمهــا غیرقابــل جبــران
هســتند و اثــرات آن بــر اقتصــاد روســیه در حــال
مشــاهده شــدن اســت.
امـا در رابطـه بـا بحـران اوکرایـن آنچـه بدیهـی اسـت
اینکـه ایـاالت متحـده و غـرب نـه فقط زمینـه بـروز و
ظهور ایـن بحـران را زمینهچینـی کردند که بـا وجود
عواقـب گسـتردهای کـه ادامـه ایـن تقابـل در پـی
خواهد داشـت حتی برای فرسایشی شـدن آن نیز
تلاش میکننـد.

◾

◾بازنده اصلی بحران کنونی چه کسی خواهد بود؟

پاسخ روشن است ،در گستره کوچک مردم اوکراین
و روسیه از این تقابل آسیب خواهند دیــد؛ سیل
تسلیحاتی که وارد اوکراین میشود در حالی که
دول ــت مــرکــزی آن تضعیف شــده فقط میتواند
بــه پیچیدگیهای ایــن بــحــران اضــافــه کند .یکی
از عــواقــب ایــن اق ــدام فرسایشی شــدن جنگ در
اوکــرایــن و تحمیل هزینههای جانی و مالی برای
مــردم ایــن کشور خواهد بــود و صد البته در بعد
وسیعتر ادامه یافتن این تنشها میتواند تهدید
برای حیات روی کره خاکی باشد.

نشانه 
ای
از صلح نیست

متأسفانه ،ایاالت
متحده ،ناتو و اوکراین
فهرست واضحی
از خواستههایشان
برای آغاز مذاکرات
صلح ارائه نکردهاند،
روند کنونی هیچ
نشانهای از برقراری
صلح در کوتاه مدت
ندارد ،اما اگر بنا بر
انجام مذاکره باشد،
باید شامل برآوردن
برخی از خواستههای
هر طرف باشد .در
صورتی که رویکرد
فعلیتوسعهطلبانه
ناتو ادامه پیدا
کند،پیشبینی
فرسایشیشدن
درگیری ،ایجاد جنگ
فراگیر  و بحرانیتر
شدن نظام اقتصادی
جهانی و  ...قابل
بررسی خواهد بود.
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