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درس هایی از بحران اوکراین
 تهاجم روســیه در اوکراین اجازه می دهد الگوی جدیدی از درگیری، بین جنگ ســرد 
و عملیات ضد شــورش ظاهر شــود. اگرچه هنوز بسیار زود اســت که از این درگیری ها 
که احتمال دارد ســال ها طول بکشــد، نتیجه گیری کرد، با این حال این جنگ درس های 
مختلفی برای بازیگران آن دارد. جنگ بار دیگر به یک جنگ با استفاده از تانک، بمب افکن 
و ناوچه تبدیل شده است. روسیه و اوکراین دستخوش خسارات نظامی، انسانی و مادی 
قابل توجهی شــده اند که با گذشت زمان مجبور به بازسازی و نوسازی آنها خواهند بود. 
جنگ کوتاه با نتیجه ســریع که مســکو خواهان آن بود با وجود شــلیک بیش از ۱۳۰۰ 
موشک بالستیک روی مراکز حساس، به امید فروپاشی سیستم اوکراین، هنوز امکان پذیر 
نشــده است. این همان استراتژی اســت که ناتو در سال ۱۹۹۹ به صربستان حمله کرده 

بود. برای غلبه و پیروزی در مناطق مهم و استراتژیک وجود نیروی انبوه ضروری است.
مسکو در سال ها و ماه های قبل از جنگ در عملیات ارتباطی خود موفق شد و بخشی 
از طبقه سیاسی کشورهای غربی را نیز درگیر کرد. در زمان تهاجم، مرحله ای از حمالت 
عظیم سایبری در اوکراین، اتصال بین تصمیم گیرنده و ارتش هدف قرار گرفت و در مرحله 

رویارویی نظامی، این دو اردوگاه در زمینه نبوغ رســانه ای به  رقابت پرداختند تا به عنوان 
برنده ظاهر شــوند و اصرار بر پیروزی های خود داشتند. سربازان روسی از ابتدای حمله، 
شــهرها را محاصره کرده و تالش دارند شهرهایی که نقش مهم استراتژیک و یا سیاسی 
داشــته باشــند، به تصرف خود درآورند. اهداف مورد نظر، به طور خســتگی ناپذیر مورد 
حمله قرار گرفته اســت. پس از گذشت چند روز بمباران و موشک پراکنی، ارتش روسیه 
از «بمب های صاف» بدون سیســتم راهنمایی اســتفاده کرد که برخی از آنها از دهه ۵۰ 

ذخیره شده و مورد استفاده قرار گرفته است.
رسانه های غربی در حمایت از اوکراین مدعی اند نقش محوری جمعیت غیرنظامی  
که توسط مسکو دست کم گرفته شده و روحیه مقاومت اوکراینی ها عامل اصلی موفقیت 
آنها در درگیری هاست. مردم عادی برای حفظ استقالل خود، اسلحه به دست گرفتند و 
در مقابل یکی از قدرتمندترین ارتش های جهان ایستادگی می کنند. برخالف ارتش سرخ، 
نظامیان روسیه برای سازماندهی نیروهای خود با کمبود نیرو مواجه هستند. تسلیحات با 
فناوری پیشرفته غلبه بر منطقه را ممکن نمی کند، در حالی که توانایی عبور از آب راه ها 

یا نفوذ به اســتحکامات نادیده گرفته شده و در مجموع افسانه ارتش روسیه، افسانه ای 
در حال فروپاشی است. کشورهای غربی نتیجه گیری می کنند حفاظت از اروپا و آمادگی 
برای جنگیدن و پیروزی در جنگ های زمینی از اهداف اصلی حامیان اوکراین است چراکه 
نیاز به ایجاد ارتشــی وجــود دارد که بتواند در کنار متحدان بجنگد و روســیه را در نبرد 
شکســت دهد. بی شک بحران  های بزرگ بین  المللی از جمله تهاجم روسیه به اوکراین، 
منابعــی را که می  تواند برای مقابله با مشــکالت بزرگی که بقای بشــریت به  حل آنها 
بستگی دارد، به میزان چشــمگیری کاهش داده و حتی از بین می  برد. اقداماتی که قرار 
بود اروپا برای تحقق اهداف برنامه ۲۰۳۰ سازمان ملل صورت دهد، عمال تضعیف شده 
اســت. چشم اندازهایی در برابر اروپا در حال ظهور است که تصور می شد کامال منسوخ 
شــده یا در حال شکست هســتند. جنگ اثرات بســیار جدی دارد مانند تشدید تنش ها، 
آوارگی میلیون ها زن و کودک و ســالخوردگانی که مجبور می شــوند خانه های خود را 
ترک کنند و به جای دیگر پناه ببرند. دشواری در همکاری بین المللی در زمینه آب و هوا 
و زیست محیطی، عدم تعادل در قیمت برخی از مواد غذایی پیامدهای بی ثبات کننده کل 

جهان اســت. از جمله دیگر درس های جنگ در اوکرایــن اینکه با آغاز جنگ در اوکراین 
همکاری روسیه با چین توسعه یافته و مسکو به بزرگ ترین تأمین کننده نفت چین تبدیل 
شده. پکن واردات نفت روســیه را از زمان آغاز جنگ با افزایش ۵۵ درصدی خرید خود 
در یک ســال، به  میزان قابل توجهی باال برده اســت. اما به تنهایی نمی تواند ضررهای 
بازارهای اروپا و آمریکا که مسکو را به دلیل حمله به اوکراین تحریم می کند، جبران کند. 
افزایش بی  ســابقه خرید نفت از روســیه به  ویژه در ماه گذشته شتاب گرفت و روسیه را 
پیش از عربســتان به بزرگ ترین تأمین کننده نفت چین تبدیل کــرد. غرب از اواخر فوریه 
تحریم های بی  ســابقه  ای را علیه روســیه در تالفی تهاجم روسیه به اوکراین وضع کرده 
اســت. غرب نتیجه گیری می کند پکن به تنهایی نمی تواند اقتصاد روسیه را نجات دهد. 
چین می تواند بدون نقض قوانین تحریم ها اندکی کمک کند و هر کاری که می تواند انجام 
خواهد داد اما چین نمی تواند زیان های وارده را جبران کند. صادرات روسیه به چین برای 
جبران زیان های بازارهای اروپا و آمریکا کافی نیست. روسیه چاره ای ندارد جز اینکه برای 

فرار از انزوای کامل اقتصادی تنها به قدرت چین تکیه کند.

دوشنبه
۶ تیر ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۱۳

موشك باران کی یف
هم زمان با نشست رهبران گروه هفت، ارتش روسیه یک روز پس از اشغال یک شهر مهم در شرق اوکراین، 
کی یف، پایتخت این کشــور را موشــک باران کرد. ویتالی کلیچکو، شــهردار کی یف، با انتشــار پیامی تلگرامی 
اعــالم کرد واحدهای توپخانه روســیه منطقه مرکزی پایتخت اوکراین را هدف قــرار داده اند که در نتیجه آن 
بخش هایی از یک واحد آپارتمانی ۹ طبقه تخریب و دچار آتش ســوزی شده است. آقای کلیچکو همچنین از 
آغاز عملیات نجات غیرنظامیان زیر آوار مانده خبر داد. اولکســی گونچارنکو، یکی از اعضای پارلمان اوکراین 
هم با انتشار پیامی در حساب تلگرام خود نوشته طبق برآوردهای اولیه دست کم ۱۴ فروند موشک به سمت 
منطقه کی یف و خود پایتخت شــلیک شده اســت. حمالت دوباره روســیه به کی یف در حالی آغاز شده که 
سورودونتســک، شهر مهم شــرقی اوکراین، پس از عقب نشــینی نیروهای اوکراینی به اشغال کامل نیروهای 
تحت حمایت روســیه افتاد. سقوط سورودونتســک یک شکست بزرگ برای کی یف محسوب می شود؛ چرا که 
حفــظ کنترل منطقه شــرقی و جدایی طلب دونباس کــه تصرف کامل آن یکی از اهــداف نظامی مهم برای 

کرملین است، بسیار حائز اهمیت بود.

در حوالی میدان سرخ 

آیا می شود در بازی تقلب کرد؟

شــاید دیده باشــید دو فردی را که در حال بازی تخته هستند و ناگهان یک طرف مشت خود را محکم روی میز می کوبد و به 
بازی طرف مقابل اعتراض می کند؛ در این میان چند دلیل برای چنین واکنشــی می تواند وجود داشته باشد؛ اینکه به قواعد بازی 
معترض اســت، طرف مقابل را به رعایت نکردن قواعد بازی متهم می کند؛ قصد تقلب دارد یا فکر می کند طرف مقابل در حال 
تقلب کردن اســت؛ اما ناظرانی که این بازی را نگاه می کنند، چه می پندارند و حق را به فردی می دهند که با عصبانیت مشــت 
گره کرده خود را روی میز می زند یا طرف مقابل؟ گزاف نیست اگر وضعیت رقابت کرملین و واشنگتن در اوکراین را با چنین بازی 
تخته  ای مقایسه کنیم؛ از یک سو مسکو قوانین را تبعیض آمیز دانسته و با عصبانیت چنان مشت گره کرده خود را روی میز کوبیده 
که برخی قســمت های بازی به هم ریخته و از ســوی دیگر واشنگتن موفق شــده غرب را متحد کند تا به کرملین فشار آورند که 

مطابق قوانین آنها باید بازی کند.
دعوا در بازی

سه دهه پس از فروپاشی شوروی، بار دیگر کرملین و کاخ سفید به نقطه تالقی رسیدند که پیامدهای یک جنگ سرد در سپهر 
روابط آنهاست. شاید بتوان گفت مهم ترین عامل ناخشنودی کرملین، بی اعتنایی به نقش روسیه در نظم جهانی تک قطبی است؛ 
موضوعی که ســبب شده به عنوان یک شــریک برابر در مقابل ایاالت متحده در نظام بین الملل به شمار نیاید. در سوی دیگر این 
بازی در نگاه غرب، اگرچه مسکو از وضعیت خود در اقتصاد جهانی راضی نیست،  اما عامل اصلی عصبانیت او تقابل با مفهوم 
لیبرالیسم غربی است. در این میان آنچه آشکار است، کرملین، متحدان آمریکا را به تقلب در بازی و عدم رعایت قواعد بازی مبتنی 
بر معماری امنیتی ۱۹۹۷ متهم می کند و غرب نیز روسیه را به برهم زدن بازی با قلدری محکوم می داند. در این هنگام اما غرب 
یک نگرانی جدی تری نیز دارد، اگر این دعوا مطابق سناریوی مطلوب کرملین پیش رود،  فردا مهار جاه طلبی های چین بسیار سخت 

می شود؛ پس انزوای روسیه شرط الزم برای مهار چین است.
فردای منازعه

هنگامی که دعوا می شود، هریک از طرفین به امید عقب راندن طرف مقابل برای پیشروی تالش می کنند؛ اما قطعا هر نزاعی 
ناخوشایندی هایی را نیز به دنبال دارد و مهم تر اینکه فارغ از مجادله و زدوخورد طرفین، واکنش های اجتماعی غیرقابل کنترلی از 

سوی ناظران نیز به دنبال دارد که می تواند فارغ از نتیجه مرافعه در هنگام دعوا، چالش هایی را پس از آن به بار بیاورد.
در این کشــمکش نیز اگرچه روســیه موفق به پیشــروی در خاک اوکراین برای شکســتن محاصره غرب شــده است؛  اما این 
لشکرکشــی گسترده، هزینه های نظامی بسیاری نیز به همراه داشــته و در کنار بسته های گسترده تحریمی که در سه ماه گذشته 
علیه روسیه وضع شده است؛ فشار اقتصادی قابل مالحظه ای به این کشور وارد می کند؛ اما البد روسیه نیز خود را آن قدر مقاوم 
می دانســت که ۲۴ فوریه با عصبانیت روی میز بازی مشت کوبید؛ اما پرســش اینجاست که آیا واکنش های اجتماعی در فردای 
وضعیت جنگی یا به عبارتی آتش بس از این ظرفیت برخوردار اســت که یک چالش سیاســی جدی را پیش روی این کشور قرار 
دهد. با این مالحظه این پرسش نیز پررنگ می شود که با فرض موفقیت در میدان مرافعه، آیا این نتیجه به معنای موفقیت نسبت 

به پیامدها هم خواهد بود؟
در این شرایط سه سناریو را می توان در فردای این کشمکش تصور کرد:

• یک توافق و ســازش سیاسی که البته ناپایدار اســت میان مسکو و کی یف حاصل شود؛ وضعیت مانند دوران پس از توافق 
مینسک، در حالت آتش زیر خاکستر باقی بماند؛ رقابت تسلیحاتی روسیه و غرب شدت بگیرد؛ غرب درصدد شکاف اجتماعی در 

روسیه متمرکز شود؛ غرب به دنبال مذاکره با چین برآید.
• مسکو قاطعانه در این رویارویی حماسی شکست بخورد؛ معماری امنیتی اروپا مطابق گزینه مطلوب اروپا تحقق یابد؛ فشار 

حداکثری برای مهار چین شکل بگیرد و شاهد احیای هژمونی آمریکا باشیم.
• جنگ اوکراین وارد یک مرحله فرسایشی و بی نتیجه شود که آتش بس های سست و ناپایدار مجالی برای پایان آن نگذارد؛ در 
این شــرایط ناکارآمدی و عدم قدرت اجرائی سازمان های بین المللی منطقه ای و جهانی برای تحقق صلح پررنگ شود؛ در ورای 
جنگ تسلیحاتی میان روسیه و آمریکا، شاهد درگیری های منطقه ای باشیم که به گسترش سالح های هسته ای منجر شود و نهایتا 

از دل این وضعیت آشفته، نظم نوین جهانی جدیدی متولد شود.
آنچه آشکار است گزینه مطلوب هریک از طرفین، دستیابی به سازشی سیاسی و آتش بس دیپلماتیک است که بتوانند آن را در 
مفهوم پیروزی تفسیر کنند؛ اما در این میان متغیرهای مستقل قابل تأملی وجود دارند که بر پویایی این رویارویی نظامی مؤثر هستند.

دانشیار دانشگاه دوستی ملل روسیه
احمد  وخشیته

 دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین الملل
محمود فاضلی

سند کمپانی خودرو  تویوتا  کروال رنگ سفید 
صدفی متالیک مدل ۲۰۱۵ به شماره موتور 

 3ZRX496660 و شماره شاسی

  RKLBL9HE9F5236438  مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 سند و فاکتور فروش خودرو  ام وی ام  ۳۱۵  
 رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۹۵ به شماره شاسی 

NATFBAMD1G1035455 و شماره موتور 

 MVM477FJAG045934 مفقود گردیده 

و فاقد اعتبار است.

کارت ماشین و برگ سبز خودرو  پژو  ۴۰۵  رنگ نقره ای 
 متالیک مدل ۱۳۹۰ به شماره پالک ایران ۲۵ _ ۲۴۲ س ۵۹ 

 و شماره موتور ۱۲۴۹۰۲۴۹۰۶۶ و شماره شاسی 
NAAM11CA0CR474957 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

رهبران هفت قدرت صنعتی و ثروتمند جهان 
از روز گذشــته در آلمان گرد هم آمدند تا درباره 
چالش های مهم از جمله فرسایشی شــدن جنگ 
اوکرایــن و پیامدهای آن بحــث و تصمیم گیری 
کنند. قلعــه تفرجگاهی Schloss Elmau در پای 
بلندترین کوه آلمان در ایاالت باواریا در جنوب این 
کشــور که میزبان رهبران ایــاالت متحده، آلمان، 
ایتالیا، بریتانیا، فرانســه، ژاپن و کانادا ست، مکانی 
آشنا برای نشست گروه هفت به شمار می آید. این 
قلعه همان مکانی است که آخرین دوره ریاست 
آلمــان بر گروه هفت در ســال ۲۰۱۵ هم میزبان 
رهبران جهان بــود. در آن زمان و در فاصله یک 
سال بعد از حمله مســکو به شبه جزیره کریمه، 
موضوع تهاجم روســیه به اوکراین در دستور کار 
قرار گرفته بود. این بار هم تجاوز دوباره روســیه 
بــه خــاك اوکراین که بیــش از چهار مــاه از آن 
می گذرد، بــه موضوع اول بحــث رهبران هفت 
کشور صنعتی و ثروتمند جهان تبدیل شده است.

در فاصله سال های ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۴ روسیه نیز 
یکی دیگر از کشورهای این گروه بود که آن زمان 
گروه هشت خوانده می شد. اما اشغال شبه جزیره 
کریمه و انضمام آن به خاك روسیه باعث اخراج 
این کشور از گروه هشت شد. گروه هفت در میانه 
دهه ۷۰ قرن بیســتم شکل گرفت و اعضایش در 
آن دوره اقتصادهای برتر جهــان بودند و اکنون 
هــم آن گونــه کــه اوالف شــولتس، صدراعظم 
آلمان به تازگی گفته «دموکراســی های قدرتمند 
اقتصادی» به شمار می آیند. این کشورها خود را 
جمعــی متکی بر ارزش ها می دانند که به آزادی 
و حقوق بشــر، حاکمیت قانون و دموکراســی و 
رفاه و توسعه پایدار متعهد هستند. با اینکه گروه 
هفت یک سازمان بین المللی نیست و نمی تواند 
تصمیم های الزام آور بگیرد، اما به طور مشــترک 
بــرای هماهنگــی موضع گیری هــا و ابتــکارات 
اقدام می کند که حاصل آن در بیانیه های ســران 
و رؤســای دولت هــای هفــت کشــور منعکس 

می شود.
 مسائل مورد بحث

تغییــرات آب و هوایــی، چین کــه روز به  روز 
جسورتر و ماجراجوتر می شود و همچنین ظهور 
اقتدارگرایی نیز قرار اســت جزء دســتور کارهای 
این اجالس باشند، اما موضوع اوکراین مهم ترین 
مســئله مورد بحث خواهد بــود. انتظار می رود 
رهبران گروه هفت به دنبال نشان دادن یک جبهه 
متحــد در حوزه حمایت از اوکراین تا زمان الزم و 
همین طور اعمال فشــار بر کرملین باشند؛ اگرچه 
آنها همچنین به دنبال این هســتند که از اعمال 
تحریم هایی که می تواند تورم و بحران هزینه های 
معیشــتی برای مردم خود را تشدید کند، اجتناب 
کنند. یکی از مقامات اتحادیه اروپا می گوید: «پیام 
اصلی اجالس گروه هفت، اتحاد و هماهنگی در 

عمل خواهد بود. پیام اصلی این اســت که حتی 
در شرایط سخت ما به اتحاد خود پایبند هستیم».
یکی از دیپلمات های حاضر در نشســت گروه 
هفت بــه رویترز می گوید: «کشــورهای شــریک 
در گــروه هفت قرار اســت بر ســر ممنوع کردن 
واردات طال از روســیه موافقــت کنند. همچنین 
این رهبران به دنبال گفت وگوهایی واقعا سازنده 
درباره تعیین احتمالی سقف قیمت برای واردات 
نفت از روســیه هستند». همچنین انتظار می رود 
رهبران گروه هفت دربــاره گزینه های مربوط به 
مقابله با افزایش قیمت هــای انرژی و جایگزین 
برای واردات نفت و گاز از روسیه گفت وگو کنند.

بوریــس جانســون، نخســت وزیر بریتانیا، در 
آســتانه برگزاری این نشست از آمادگی کشورش 
بــرای تضمیــن وام ۵۲۵ میلیــون دالری بانک 
جهانــی به اوکراین خبر داد که در صورت تحقق 
مجموع حمایت مالی لندن از کی یف را در ســال 
۲۰۲۲ به ۱.۵ میلیارد دالر می رســاند. جانســون 
همچنین بر لــزوم ادامه حمایت غرب از اوکراین 

تأکیــد کرد و وعــده داد کی یف حتمــا در نبرد با 
روسیه پیروز خواهد شد.

با این حــال، روســیه در آغاز پنجمیــن ماه از 
تهاجم نظامی خود به اوکراین همچنان ســعی 
دارد خود را مصمم به ادامه جنگ نشان دهد. بر 
همین اســاس، وزارت دفاع این کشور روز گذشته 
از بازدید سرگئی شویگو، وزیر دفاع، از واحدهای 
نظامی درگیر جنگ خبر داد و هدف از این بازدید 
را بررســی آخریــن وضعیت عملیــات نیروهای 
مســلح روســیه در جبهه های مختلف با حضور 

فرماندهان ارتش عنوان کرد.
جهانــی،  اقتصــاد  اخیــر  ســال های  در 
سیاست های خارجی و امنیتی، توسعه، مهاجرت 
و تغییرات اقلیمی از مهم ترین مســائلی بوده اند 
کــه عالی ترین مقام هــای گروه هفــت در مورد 
آن رایزنــی و تصمیم گیــری کرده انــد و میزبان 
اجالس هــا در جهت دهــی محتــوای رایزنی ها 

نقش مهمی دارد.
اما بــا حمله روســیه بــه اوکراین، مســئله 

تغییرات اقلیمی به حاشیه رانده شده و به دعوت 
صدراعظم آلمان قرار اســت ولودیمیر زلنسکی، 
رئیس جمهــوری اوکرایــن، به صــورت مجازی 
در اجالس گروه هفت شــرکت کنــد. نمایندگان 
ارشــد کمیســیون اتحادیه اروپا به عنوان ناظر در 
اجالس سران و رهبران گروه هفت شرکت دارند 
و از چند ســال پیش نمایندگان برخی کشورهای 
در حال توسعه و قدرت های نوظهور اقتصادی نیز 
میهمان اجالس هســتند. ایــن اجالس همچنین 
فرصتی برای اوالف شــولتس، صدر اعظم آلمان 
اســت تا روی ایــن میزبانی خود با نشــان دادن 
یک رهبــری قاطعانه تر در قبال بحــران اوکراین 
سرمایه گذاری کند. امسال، شولتس از سنگال که 
در حال حاضر ریاست اتحادیه آفریقا را بر عهده 
دارد، آرژانتین که در حال حاضر ریاســت جامعه 
کشــورهای آمریکای التین و کارائیب را در اختیار 
دارد و همچنیــن اندونزی و هنــد، میزبان فعلی 
و بعــدی گروه ۲۰ به عنوان یک گروه متشــکل از 
کشــورهای بزرگ صنعتی و همچنیــن آفریقای 
جنوبی به عنوان کشــورهای شــریک و میهمان 

دعوت کرده است.
کشــورهای عضو گروه هفــت تنها نزدیک به 
۱۰ درصد جمعیت دنیــا را در خود جا می دهند، 
اما ســهم آنها از تولید ناخالص داخلی جهان به 
حدود ۴۵ درصد می رســد. به این ترتیب اعضای 
ایــن گــروه از ثروتمندترین کشــورهای جهان به 
شــمار می روند و به همین دلیــل گرچه تصمیم 
الزام آوری اتخاذ نمی کنند، تفاهم های آنها از وزن 

سیاسی قابل مالحظه ای برخوردار است.
اجالس ســران گروه هفت همواره زمینه ساز 
ابتکارها و توافق های چند جانبه اســت. یکی از 
انتقادهای مهم به این جمع، این است که منافع 
و خواست آنها همیشه در اولویت قرار دارد و به 
نیمکره جنوبی کم توجهی می کنند. تشکل های 
جامعه مدنی همواره از کشــورهای گروه هفت 
می خواهند با قدرت بیشــتری علیه ریشــه های 
فقــر و گرســنگی مبــارزه کنند و بــرای این کار 
بودجه بیشــتری اختصاص دهند. هدف گذاری 
گروه هفت در اجالس ســال ۲۰۱۵ خارج کردن 
نیم میلیــارد نفر از گــرداب فقر تا ســال ۲۰۳۰ 
بوده که منتقدان معتقدند اقدام های الزم برای 

تحقق آن انجام نشده است.

رهبران گروه ۷ در آلمان گرد هم آمدند

پرونده اوکراین روي میز  رهبران جهان


