
 

 موسی صمیمی   داکتر سید

 ۲۰۲۲سوم مارچ 

 

 و تحریم های اقتصادی نناشی از بحران اوکرایتنش های 

 ، "نهاد ارتباطات بانکی فرامرزی"  Swiftپاد زهر روسیه و چین در قبال 

 

 پیش درآمد: 

خبر های رسانه های جمعی و  گفتگو های سیاسی،   ط"بحران اوکراین"  به مثابه سر خ ری به این سو وفبر ۲۴از تاریخ 

ی  مشترک و هسته ای این همه "جر و بحث ها"، که  تعیین کننده محتوی و تنش های ناشی از این بحران می باشد. نکته

ی ویژه" )به خوانش روسیه فدرال(  بدون کم و کاست از اهمیت ویژه جهانی برخوردار اند، در کل به آغاز "عملیات نظام

 و یا "تهاجم قوای نظامی روسیه به اوکراین" )با قرائت عام  رسانه های غرب( متمرکز می گردند.   

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

 یخی و سیاسی دراز مدت نیز می باشد.  مختلف و پر اهمیت فرهنگی، تار

این نوشته،  اثر گذاری های تحریم های    در  این پیش زمینه های چند الیه ای، گستره  به  نگاه کوتاه  از یک  اکنون پس 

نویسنده     اقتصادی کشور های خودمدار کالسیک و "پادزهر" روسیه فدرال و چین توده ای مورد ارزیابی قرار می گیرند.

ند تا در راه رمز گشایی  سه الیه ای مهم این معضل، در محدوده یک بررسی زود رس، یک گام در خور  تالش می ک

 اوضاع برداشته باشد.   

 نگاه گذرا به پیش زمینه های بحران اوکراین  

اتحاد جماهیر شوروی بود، آغ امپراتوری  به فروپاشی  پایان جنگ سرد، که توام  با  از در دید نخست، بحران اوکراین 

ولی افزون  .  گردیده و با گسترش روز افزون قلمرو ناتو، پیمان آتالنتیک شمالی تا مرز های روسیه فدرال ادامه می یابد

  تاریخی، بحران اوکراین دارای یک "بعد مهم فرهنگی" نیز می باشد.-بر این پیش زمینه های سیاسی

این   سو، "بر گشت سرزمین های پیرامونی" یک حوزه   در گفتمان "فرهنگ و تمدن مشترک" از گذشته های دور به 

فرهنگی به "کشور هسته و مادر حوزه" یک معضل پیچیده و پرسش زا تلقی می گردد. البته که "کند و کاو سیاسی" این  

نکته به جاهای حساس سیاسی کشانده شده که با تحت پرسش بردن ساختار جغرافیایی حاکم تنش زا و پر مخاطره خوانده  



. با در نظر داشت تاثیر گذاری های دوران استعمار غرب و مبارزات ضد استعماری، مرز بندی های کشور های  می شود

جهان فرآورده نظام "سازمان ملل متحد" بوده که در کل در "تباین و تبانی" بین ایاالت متحده امریکا و اتحاد جماهیر  

(  ۱۶۴۸ملل با تمسک به "پیمان صلح وست فالی" )سال  پایه گذاری گردید. در منشور سازمان    ۱۹۴۵شوروی در سال  

 ملت" میخکوب گردید؛ اصلی که در بر گیرنده  حفظ "تمامیت ارضی و حاکمیت ملی" کشور ها می باشد.  -اصل "دولت

، رییس جمهور روسیه در مورد رویداد های اوکراین  الدیمیر پوتینودر گفتگو های اخیر، به ویژه در محتوای بیانات  

معضل "برگشت سرزمین پیرامونی به هسته تمدن" نقش چشمگیر بازی می کند. البته که برگشت اوکراین به سرزمین  

تمدنی روسیه، نه تنها با منشور سازمان ملل در تضاد قرار می گیرد، بلکه در کل یک نوع "بازی با آتش" بوده و پیآمد  

  آن غیر قابل پیش بینی و بسیار ناگوار خواهند بود.  های

 سیاسی بحران اوکراین-عوامل تاریخی 

قبل از بحران اوکراین، تمرکز یک صد هزار قوای نظامی روسیه در مرز های غربی خودش و در اطراف اوکراین و  

دیه اروپا گردیده، و ایاالت متحده  پیوست با آن رزمایش مشترک روسیه فدرال با روسیه سفید، منجر به وحشت زدگی اتحا

مسکو در عین   امریکا، با استفاده از این فرصت، این رویداد نظامی را زمینه ساز "هجوم نظامی بر اوکراین" خواند.

"ساختار امنیتی اروپا"   ارایه داشت. مسکو خواهان تضمین "تمامیت ارضی   مزمان دو یاداشت دیپلماتیک مبنی بر رفر

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

 قوای نظامی غرب از  اروپای شرقی عقب نشینی کرده و در اخیر امریکا سالح اتمی خویش را از اروپا خارج نماید.    

دید. امریکا این پیشنهاد روسیه را قاطعانه  این خواست های سیاسی مسکو، به ویژه با واکنش سخت واشنگتن  روبرو گر

رد کرده و "پذیرش ناپذیر" خواند. پس از آن "بحران اوکراین" اوج گرفت و امریکا در رویداد نظامی درون مرزی کشور 

روسیه زنگ خطر "تهاجم  نظامی" بر اوکراین را به صدا درآورد. ولی آگاهان سیاسی در این مورد دو  دیدگاه متفاوت  

ی ارایه داشتند: برخی به این نظر بودند که مسکو میخواهد از این طریق  واشنگتن را به دادن "امتیازات سیاسی" به سیاس

نفع روسیه وا دارد. ولی قرائت گروه دیگر به  این نکته متمرکز می گردید، که مسکو "بهانه گیری" کرده و برای هجوم 

اخیر با در نظر داشت هر دو خوانش، موضوع به باریکی سیاسی کشانده  نظامی در اوکراین زمینه سازی می کند. اما در  

شد و روسیه، پس از به رسمیت شناختن بخش های جداشده ای "دونتسک و لوهنسک" از اوکراین، با قوای نظامی  تا 

ک عمل انجام شده  دندان مسلح داخل خاک اوکراین گردید؛ در نتیجه  اتحادیه اروپا و ایاالت متحده امریکا را در مقابل ی

قرار داد.  البته که مسکو می خواست تا برنامه ای غرب را مبنی بر "تقویت تمایالت ضد روسی"  در اوکراین  منتفی 

ولودیمیر زیلینسکی به مثابه رییس جمهور اوکراین، خالف انتظارات   ۲۰۱۹  سازد.  در واقع، به ویژه پس از انتخاب

 ن اوکراین و ناتو روز به روز  پیشتر گردید.   نظامی بی-مسکو، همکاری های تکنیکی

برمی گردد. پس از فروپاشی امپراتوری اتحاد جماهیر شوروی،  ریشه یابی این رویداد در واقع به سال های نود قرن بیستم  

ان"  ایاالت متحده امریکا، بدون هر گونه مالحظات سیاسی، در پی پیاده کردن استراتژی "سلطه بال منازع امریکا بر جه

گردید. در این راستا واشنگتن از فرصت تاریخی استفاده کرده و تالش به خرج داد که گستره پیمان ناتو را تا مرز های  

روسیه فدرال بکشاند، کشوری که به حیث میراث خوار اصلی از پیکر امپراتوری شوروی بروز کرده بود. در سال های  

" بود، امریکا در این راه گام های عملی برداشت. در حالی  نظامی ورشویمان  "پانحالل    اکه مصادف ب  ۱۹۹۸و    ۱۹۹۷



، پژوهشگر فرانسوی( غرب به میخاییل گورباچف، آخرین Philippe Des Camps  که )نظر به گزارش معتبر تاریخی

 [۱سردبیر حزب کمونست شوروی قول داده بود، که از چنین اقدام خودداری می کند.]

معمار استراتیژی "جلوگیری از  گسترش نفوذ شوروی" در سال های پنجاه خوانده می  که نان، در حالی که حتی جورج ک

شود، در این مورد هشدار داده بود، که گسترش قلمرو ناتو  زمانی به بروز احساسات ملی و ضد غربی در روسیه منجر  

 [ ۲گردیده و زمینه ساز "جنگ سرد تازه" بین امریکا و روسیه می گردد. ]

 کنش پرسش زای کشور های خودمدار کالسیک در مورد بحران اوکراینوا

به ویژه ایاالت متحده امریکا و اتحادیه اروپا با تجاوز قوای  ،  نظر به پیش بینی های قبلی، کشور های خودمدار کالسیک

ثابه ابزار استراتژیک نظامی روسیه در خاک اوکراین بدون  سر گیجی سیاسی زود دست به کار شدند تا از این رویداد به م

 زیادترین بهره برداری کرده باشند.  

زمانی و تعلل دیپلماتیک این رویداد را  به مثابه "تجاوز" به     نخست از همه کشور های خود مدار کالسیک بدون درنگ

 خاک اوکراین هم صدا محکوم کردند. 

  ی" را اعالم کرد. وهیارتش روس  موجه  ریمتحده، "پاسخ مشترک و قاطع به حمله غ  االتیجمهور ا  سیرئ   دن،یجو با 

فاجعه بار به همراه خواهد   یانسان  یرا انتخاب کرده است که تلفات و رنج ها  یعمد  یجنگ  نیجمهور پوت   سیگفت: "رئ

 [۳] داشت."

  رتویی تاست. او در  شده    وحشت زده    نیوحشتناک اوکرا  یدادهایکه از روگفت    ایتانیبر  ریوز   جانسون، نخست  سیبور

راه   نیجمهور پوت   سیصحبت کرد. رئ  یبعد  تدابیردرباره    نیجمهور اوکرا  سیرئ  ،یلنسک یز  ریم یبا ولود  "خودشنوشت:  

  ات یبه عمل  فورافرانسه از مسکو خواست تا    رئیس جمهور،  نما کرو  "  امانوئلرا انتخاب کرده است.  یرانیو و  یزیخونر

کند.    یرا محکوم م  نیجنگ با اوکرا  یبرا  هیروس  میفرانسه تصم"خود نوشت:    رتویی تدهد. او در    انیخود پا  ینظام

دادن به   انیپا یبرا  خودو متحدان    ء شرکاو با    ستدیا  یها م  اوکراینکشور در کنار    نیدارد. ا  یهمبستگ   نیفرانسه با اوکرا

اعالم کرد که  او  " سخن گفت. یالملل نیب  نی"نقض آشکار قوان ، نخست وزیر آلمان ازشولز ف "  او الکند.  یجنگ کار م

  ی روز وحشتناک برا  کی  نیکند. ا  هیرا توج  هیجمهور روس  سیرئ  ،نیپوت  ریمی" والدیپروا  یتواند "اقدام بی  نم  زیچ  چیه

افزون بر اظهارات سران کشور های غرب،  اروپا است.  یبرا  اهیروز س  کیو    نیاوکرا تر  ویآنتون"  کل   ری، دبشگو 

  شد.   هیاز کشور همسا  ی روسیه  روهایخواستار خروج ن   ورکی ویدر ن  شگو ترخواستار صلح شد.    فوراسازمان ملل متحد  

ه جنگ در اروپا به  گفت ک  ن یسازمان ملل متحد درباره بحران اوکرا  تیامن  ی شورا  یپس از نشست اضطرار  شگو تر

تبد  یریدرگ  نیبدتر او    لیقرن  اوکرا  یرانیاز و گفت که "خواهد شد.  انگ   ن،یدر  و عواقب   هیروس  یبرا  ز یعواقب غم 

خود    یاز پنج ساله تصد  ش یروز دوران ب  نانگیز تریاز غم    شگو تر.  "ترسد  یم  یاقتصاد جهان  یبرا  ینی ب  شیپ  رقابلیغ

لیندا توماس گرینفیلد، نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد، در  [  ۴]  . به میان آوردسخن    لل سازمان م  رکلیبه عنوان دب

المللی و نقض حاکمیت و تمامیت ارضی جلسه شورای امنیت در نیویورک گفت: »ایاالت متحده به دلیل نقض قوانین بین

 «.کندهایی علیه مسکو وضع میاوکراین از سوی روسیه، تحریم



البته که کشور های دیگر جهان نیز به نوبت خود و نظر به دیدگاه سیاسی خود شان در مسایل حاد جهانی در مورد بحران  

اوکراین واکنش نشان داده، از جمله وزارت امور خارجه چین در همسویی با خوانش روسیه، از "عملیات نظامی ویژه"  

   همه جانبه گردید.  زدایی  یاد کرده و خواهان تنش 

و انتقال فن آوری     توردامنه آنها از بخش های سکتور انرژی، ترانسپ  گستره تحریم ها علیه روسیه بسیار وسیع بوده و  

تا تحریم علیه رسانه ها و شماری از الیگارش های روسیه می رسد. ولی از این جمله، تحریم ها در رابطه با سویفت  

(Swiftو در پیوند مستقیم با پیامدهای اق ،)  تاثیر    نخست تصادی آن از اهمیت خارق العاده  برخوردار است، که نویسنده

 گذاری های همین بخش را مورد ارزیابی قرار می دهد.   

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

حروف نخستین  از  سویفت  "    Financial TelecommunicationSociety for Worldwide Interbank"  واژه 

در      ۱۹۷۳  در سال   یمال نهاد    نیاالمللی" از آن سخن می رود.    گرفته شده و به مثابه "یک نهاد ارتباطات بانکی بین

المللی پول"،  نظر به نیازمندی های روزافزون و سهولت ارتباطات بانکی    "صندوق  بین  IMFدرون نظام پولی جهانی  

با   وعضو    یبانک ها  یبراها    امیآن فعال کردن تبادل پ  فهیشد. وظ   سیس کشور های خودمدار کالسیک تاجهان از طرف  

در    کی در بلژ  فت یشود. سو  ی شناخته م  SWIFTعنوان شبکه  همین  فعال است که به    ی شبکه مخابرات  ک یاستفاده از  

 مستقر است.  "الهولپ"

آسان است. تنها    اریکار بس  نیانجام اانتقال پول را از طریق بانک در داخل خود کشور انجام بدهد،    دخواه  یم  کسی  اگر

که   ،است   Bank Identifier Code (BIC)بنام    یشماره حساب و کد بانک   رنده،یگمشخصات  است    ازیکه مورد ن  یزیچ

یاز به یک نظام  با مشخصات بیشتر دیده شده  ولی در داد و گرفت پولی فرامرزی ن  شود.  ی م  مستفاداز آن    رندهیبانک گ

 استفاده می شود.   کد سویفت از یازده رقم متشکل می باشد:  Swift BICو یا  Swift codeکه در این جا از  

 

           

 

 کود شعبه بانک          کود محل بانک       کود کشور                         کود بانک       

 [ ۵] دهد.  یانجام مجهان کشور  ۲۰۰  از زیادهدر  را  یو بانک  یموسسه مال ۸۰۰۰ از شی بتبادالت مالی تمام  فتیسونهاد 

ارتباطات    ستم ی از س   ، به شمول بانک مرکزی آن کشور  را   ی روس   ی بانک ها ند تا   گرفت   طوری که تذکر  رفت کشور های خودمدار کالسیک تصمیم 

  اردها ی ل ی م از مصرف  ترتیب  به این  .  سازند   ی منزو محروم و    ی الملل   ن ی ب   ی مال   ی ها   ان ی آنها را از جر   زده و از این طریق  کنار    فت ی سو   ی الملل   ن ی ب   ی مال 

    می گردد.    ی ر ی جلوگ   ، پول روسی نرخ روبل   از   ت ی حما به ویژه برای    ، فت مالی گ   داد و   ی را ب   میایارد(   ۶۲۰بانک مرکزی )در حدود    ر ی ذخا دالر  

تصمیم  به    ه ی روس   ی تجارت اوراق قرضه دولت   ه ی عل   ز ی ن   ی آنها مسدود شده است. اقدامات قاطع   ر ی از ذخا   ی م ی از ن   ش ی اروپا، ب   ه ی اتحاد   ی بر اساس داده ها 

 پیاده گردیده است.  و   رسیده  

هم در درون و هم در بیرون چشمگیر و   ، البته که تاثیر گذاری این تحریم ها در گام نخست بر روابط اقتصادی آن کشور

 قابل توجه است. 



اقتصادی غرب منجر به تنزیل اقتصادی حدس میزنند که تحریم های  آگاهان روابط  تولید در صد    ۱،۹  نخست از همه 

ناخالص اجتماعی داخلی روسیه خواهد گردید. ولی با در نظر داشت اینکه تصدی های بزرگ تولیدی غرب در روسیه، 

بنز، فولکس واگن  و تویوتا تولیدات شان را در روسیه زودتر از آنکه انتظار می رفت،    ساز جمله شرکت مرسی دی

متوقف ساختند، و تاثیرات ثانوی عایدات ناشی از این ناحیه، به نظر نویسنده، تولید ناخالص داخلی روسیه شاید بیشتر از 

دالر    ۱،۷بالغ بر    ۲۰۲۰  دله در سالتولید ناخالص اجتماعی داخلی روسیه به نرخ مبا  دو در صد متاثر گردد.   بلیون 

 [  ۶. ]می گردید امریکایی

به    ۲۰۲۲اساس قرار داده شود، تولید ناخالص داخلی روسیه در سال     ۲۰۲۰، اگر سال  ۲۰۲۱آمار سال  نظر به فقدان  

ناخالص داخلی افغانستان   یک و نیم چند تولیداین کاهش بشتر از    ،میلیارد دالر کاهش خواهد نمود. غرض مقایسه  ۳۴پیمانه  

رقم می خورد. مسلم است که کاهش تولید داخلی بر سطح اشتغال نیز تاثیر کرده و  شاید تنها از همین نگاه پایه بیکاری  

 در حدود پنج در صد، بیشتر گردد.  

از تاریخ  است.   تاثیر گذاری تحریم های اقتصادی، از سوی دیگر از ناحیه ارزش روبل، واحد پول روسیه نیز قابل توجه

، روبل در مقابل دالر امریکایی در حدود سی در صد تنزل نمود. البته که این تنزل    ۲۰۲۰پنجم مارچ    فبروری تا  ۲۴

ارزش روبل، ناشی از عدم اعتماد بازار های اسناد بهادار و از سوی دیگر نتیجه تفکر عدم توانایی وجایب و تعهدات  

ه و منجر به "انفالسیون وارداتی"  تادیاتی روسیه در خارج بوده،  که بدون تاثیرات بر چگونگی اقتصاد آن کشور نبود

خواهد گردید. چنانچه اگر به شکل بسیار ساده، یک تاجر وارداتی در روسیه برای متاع وارداتی به قیمت دالر، بیست در  

صد بیشتر  روبل بپردازد، تالش می کند که این بار اضافی را به مشتریان انتقال بدهد. در این جا چندین کن ور دیگر 

تواند از طریق کم ساختن تعرفه گمرکی   قتصادی به نوبت خود موضوع بحث قرار می گیرند. نخست دولت میاداری و ا

سبک سازد.    نو همچنان کم ساختن مالیات بر فروش اموال وارداتی، بار این فشار افزایش قیمت را بر مصرف کنند گا

دیگر باشند، ولی در عین حال این تدابیر دولتی به نوبت  توانند که  دارای اثر گذاری در بخش های  البته که این تدابیر می

می دولت  عایدات  کسر  به  منجر  به  خود  ناگسستنی  پیوند  وارداتی،  کاالی  قیمت  افزایش  انتقال  دیگر  سوی  از  گردند. 

می    ، به نحوی که به سادگی می توان دید که با بلند  رفتن قیمت کاالهای تجملی،دارد    "ارتجاعیت تقاضای مشتریان"

تواند با افزایش قیمت منجر به کاهش تقاضا گردد، ولی در مورد دیگر کاالها، این موضع تاثیر غیر مستقیم دارد. اگر  

مشتریان حتماً به این کاالها نیاز  داشته باشند، تکافوی این کاال ها منجر به کاستن تقاضا در بخش های دیگر می گردد.  

زمینه ساز گسترش دامنه فقر گردیده،  و همچنان از طریق پایین آمدن تقاضا برای   این پدیده به نوبت خود می تواند که  

کاالهای درون مرزی منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی گردد. با در نظر داشت این پیچیدگی ها، می توان گفت که تنزل 

سرمایه گذاری ها را محدود تر می   روبل به "حیثیت اقتصادی" کشور در قبال ثبات اقتصادی صدمه وارد کرده، و احتمال

 سازد.

ولی در آخرین تحلیل تاثیر گذاری تحریم های  اقتصادی، به ویژه قطع مناسبات نهاد های مالی از جمله بانک مرکزی   

روسیه از نظام تادیات سویفت با دو نکته بنیادی پیوند ناگسستنی دارد. نخست این تحریم ها را باید در رابطه با شاخص 

 نی شدن" اقتصاد روسیه و همزمان در رابطه با امکانات بدیل با نظام سویفت بررسی کرد. "جها

 شاخص "جهانی شدن"، بیانگر ضربت پذیری یک کشور 



  ن ی. ایاسیشدن س  ی و جهان  یشدن اجتماع  یجهان  ،یشدن اقتصاد  ی: جهانی باشدمی شدن" دارای سه بعد  شاخص جهان"

تلقی می گردد. در    تر    یکشور جهان  کیشوند. هر چه مقدار شاخص باالتر باشد،    یم  میتقس  یگرید  ی ابعاد به ابعاد فرع

اخیر هر قدر که این شاخص بلند تر باشد، گویا اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی در آمیخته تر بوده و این نکته به نوبت خود 

 د. بیانگر ضربت پذیری آن کشور تلقی می گرد

"نهاد   اقتصادی روسیه را  در سال  س،" در سوی ETHپژوهشی  با رقم ۲۰۲۰  شاخص "جهانی شدن" بخش روابط   ،

قرار می گیرد.   ۴۹و ثبت کرده است، به این ترتیب روسیه در ردیف بندی کشور های جهان در  جایگاه  سنجش    ۵۴،۴۶

در     ۴۴،۹۵و چین با شاخص    ۲۵در ردیف      ۶۷،۶۸[ غرض مقایسه، ایاالت متحده امریکا و چین به با شاخص    ۷]

بیشتر قرار گرفته  و این ارقام به صورت نسبی و در مقایسه با امریکا و چین  وابستگی زیاد روابط اقتصادی  ۸۲ردیف  

در  ن ضربت پذیری روسیه را نشان می دهد.  روسیه در سال  روسیه را با جهان بیان کرده و به نوبت خود میزان بلند برد

   [۸]صادرات داشته است.  دالر اردیلیم  ۳۳۱،۷۵ارزش   با، ۲۰۲۰سال

بیشتر از یک صد میلیارد دالر  پا  رد دالر و در حوزه اتحادیه ارولیامی  ۲۹،۶۹به امریکا    ۲۰۲۱ در سال   صادرات روسیه  

احتیاجات نفت و مواد نفتی را از درصد    ۲۸و    گاز  در صد احتیاجات    ۳۸اتحادیه اروپا در حدود    رقم زده شده است.  

چین یکی از بزرگترین کشور دارای  داد و گرفت با    اینکه    هو نظر ب  روسیه وارد می کند. با در نظر داشت این ارقام

سیک بسیار سنگین نمی باشد. یکی از همین گی اقتصادی روسیه به کشور های خود مدار کالاین وابست  روسیه می باشد،

دالیل است  که  امریکا و  اتحادیه اروپا هنوز هم  تحریم علیه واردات مواد نفتی و گاز روسیه  وضع نکرده اند. تاثیر  

 بحران اوکراین به ویژه در بخش انرژی ناشی از گاز و نفت با افزایش بی سابقه  در سال های اخیر  دیده می شود.  

- کل می توان تاثیر بخشی تحریم های اقتصادی کشور های خود مدار را بر روسیه، نظر به فضای تیره و تار سیاسیدر  

نظامی  و فقدان چشم انداز یک راه حل سیاسی، به مشکل  به طور دقیق حدس زد.  ولی، به نظر نویسنده، این تاثیر  گذاری 

ده می توانند. در این قطار، به مثابه "پاد زهر" و با هدف خنثی کردن  نظر به تدابیر مالی روسیه "تحمل پذیر"، خوانده ش

 و به حد اقل رساندن تاثیرات ناگوار تحریم ها، نظام بدیل تادیاتی روسیه و چین می توانند ممد تمام شوند. 

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

 "System for Transfer of Financial Messages  ،"ی است که به مثابه معادل و بدیل در قبال مال  انتقال  ستمی س

در رابطه با "بحران اوکراین"،  متحده    االتیکه  ا  ی، زمان۲۰۱۴  سال  در   است.  افتهیتوسعه  تدوین و    هیروسسویفت توسط  

روسیه را به تحریم تبادالت از طریق سویفت  تهدید کرد، بانک مرکزی روسیه نیز به طرح یک نظام بدیل برآمده، تا در 

  ۲۰۱۷ در دسامبر SPFSدر شبکه  انتقال مالی  نیاولآینده تاثیرگذاری های این خطر را دست کم به حد اقل رسانده باشد. 

  ی اگرچه برنامه ها  .  شبکه بودند  نیاز ا  ی( بخشها  )عمدتا بانکنهاد مالی    ۴۰۰  از  شی، ب۲۰۱۸چ  در مار  [۹]انجام شد.

در  ؛ ولی این نظام اکنون تنها  وجود دارد  نیمستقر در چ  ی"برون مرز  یبانک   نیب"پرداخت    ستمیشبکه با س  نیادغام ا  یبرا

 .کند یکار م هیداخل روس

 [ ۱۰]. است رانیو ا هیترک پیرامونی، از جمله با  یبه کشورها SPFSگسترش  یدر حال مذاکره برا نیهمچن هیروس

یک سری از محدودیت های مالی و همچنان نظر به تنگ بودن گستره آن، این نظام هنوز هم به مثابه آخرین     به     نظر

پیمان های پیوستن    ۲۰۱۹در  سال      برابر شبکه سویفت. راه حل در قبال سویفت مورد بحث است، نه به حیث جایگزین در  



هند و ایران منعقد گردیده، که در نتیجه منجر به    ، از جمله با چین،با این نظام مالی روسبه با سایر ګشور هاو همکاری  

مرزی، از  ، بیشتر از بیست بانک و نهاد مالی فرا۲۰۲۰گسترش این نظام در تبادالت فرامرزی می گردد. در پایان سال 

 متصل شده اند.  SPSFجمله ارمنستان، روسیه سفید، آلمان، قزاقستان و قرقیزستان با 

اقتصادی -کنار کشور های که تحت نفوذ سیاسی  رالبته کشور های که در نظام همکاری مالی با روسیه همنوا گردیده اند، د

روسیه بوده، کشورهای می باشند، که نظر به  دیدگاه های  نخبگان حاکم با تضاد و حد اقل در تنش با  هژمونی امریکا  

پیمانی برای   ۲۰۱۹می باشند. در زمره ای این بخش دوم می توان از ایران نام گرفت. بانک های ایران  در سپتامبر   

  [۱۱دالت مالی با نظام مالی روسیه عقد نمودند. ]تبا

نام دارد، وصل گردیده و  از این     (SEPAMروسیه با نظام مالی ایران که سپام )    SPSFدر این پیمان، نظام  مالی  

   ۲۰۲۰بودن سویفت،  بین هر دو شبکه به راحتی صورت می گیرند. در پایان سال    لطریق ارتباطات مالی، بدون ذی دخ

د. در کل امروز بیشتر از پنج صد نهاد مالی با نظام   اشتنبانک فرامرزی با نظام مالی روسیه همکاری د  ۲۳بیشتر از  

آمار دقیق  SPSFتحت نظام مالی تبادالت روسیه  متصل گردیده   همکاری دارند.   ولو که در  مورد حجم تبادالت مالی 

و جود ندارند، ولی به هر حال این روابط که ساالنه به میلیارد ها دالر می رسد، در حال گسترش روز افزون می باشند.    

در رابطه با نظام تبادالت مالی روسیه، نظر به پیمان ای بزرگ  داد و گرفت تجاری و سرمایه گذاری ها بین دو کشور، 

مالی روسیه با نظام مالی چین از اهمیت زیاد برخوردار می باشد. از این نگاه اکنون این نظام تادیاتی نو ساخته   پیوند نظام

 در چین نیز مورد بررسی قرار می گیرد. 

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

CIPS  ،Bank Payments System-Border Inter-Cross  در سال   ستمیس  نیاست. ا  یبانک   نیپرداخت ب  ستمیس  کی  

  ن یب  . "سیپ" در واقع برای  به کار آغاز کرد  ۲۰۱۵  گردید، و در پایان سال   مرکزی چین طرح    از طرف بانک  ۲۰۱۲

  ینی گزیبه عنوان جا    ستمیس   نیاولی در عمل  در نظر گرفته شده است.    ، واحد پول چین  Renminbiکردن استفاده از    یالملل

 [۱۲نیز در نظر است. ]  WIFTS یبرا

 نیخلق چ   یخارج از جمهور  یها  شرکت داشتند که عمدتاً بانک   ستم یس   نیبانک در ا  ۱۱۸۹تعداد    ،۲۰۲۱ی سالمماه  تا  

شعبه هنگ   بروری همین سال،د. در فنشو  یم  امانج  نیچ  یاصل  نیهنگ کنگ و سرزم  نیب  CIPSاکثر معامالت  .  بودند

شرکت کننده   کیبود که به عنوان  نیچ نیارج از سرزمخ بانک  نیاول "،Standard  Chartered" یسیکنگ بانک انگل

 Euroasien Ergonomik Union  –این نظام همچنان در حوزه "اتحاد اقتصادی اوراسیا"    متصل شد.  CIPSبه    میمستق 

پس از   دهد. روزانه بیشتر از ده هزار تبادله بانکی با پیمانه ده ها میلیارد دالر از طریق همین نظام مالی چین انجام می   -

تحریم تبادالت مالی    یبرا  ینیگزیبه عنوان جا  CIPSعملی گردید،    نیاوکرابحران  به عنوان    فتیاز سو  هیحذف روسآنکه  

  در نظر گرفته شد. هیروس

توان گفت که نظام های نو تاسیس کشور های خود مدار نوظهور و کشور های در آستانه خود مداری شدن،   در نتیجه می

به مثابه "پاد زهر" در قبال زهر پاشی های کشور های خود مدار کالسیک، نخستین گامی را در  کار زار تبادالت مالی 

ی  مین حاال می توان گفت که با در نظر داشت برههجهان  برداشته و هنوز در مراحل "کودکی" قرار دارند. ولی از ه

فرود کشور های خود مدار کالسیک، این نظام ها در مسیر زمان به پختگی رسیده  و  از نقش روز افزون برخوردار  



خواهند گردید؛ آن هم اگر پس از "راستی آزمایی"، یعنی پس از روشن شدن صحت و سقم  کاربردی میدانی، یعنی پس  

نمودن "محک تجربه" که به گفته شاعر "سیاه روی شود هرکه در او غش باشد"، "کاستی ها برطرف گردید، از سپری  

 این نظام ها  با  پشتیبانی کافی ارزی آراسته گردیده و از اعتماد الزم برخوردار گردند.  

به بررسی الیه قبال سویفت بر می گردیم  در  بدیل ها  در تفکر طرح  این سیر الزمی  از  های مختلف  سیاسی و    پس 

 استراتژیک بحران اوکراین. 

 استراتژیک بحران تنش زای اوکراین -الیه های سیاسی

ی چند قطبی شدن جهان و تاثیر گذاری های فرا حوزه بحران اوکراین، بدون چون و چرا با در نظر داشت تعامالت برهه

بلند رفتن بهای نفت در حدود چهل در صد به روشنی مشاهده کرد، ای آن، بعد جهانی دارد. نخست از همه می توان تنها با  

که نظر به "وابستگی های متقابل"  تبادالت جهانی نه تنها اتحادیه اروپا و ایاالت متحده امریکا از این امر متاثر گردیده،  

کشور های وارد کننده نفت، هر   بلکه کشور های دیگر نیز، از چین و هند تا اندونزی و جاپان در آسیا تا قاره افریقا تمام

یک نظر به سطح  شاخص جهانی شدن نیز آسیب پذیر میباشد. برخالف،  کشور های صادر کننده نفت و شرکت های 

ابعاد   این جا توجه نویسنده ببیشتر به ارزیابی  این بحران بهره فراوان می برند. ولی در  از  به نوبت خود  بزرگ نفتی 

بین اتحادیه اروپا و ایاالت متحده امریکا در پیوند با سازمان آتالنتیک شمالی از یک سو، و   نظامی این بحران در-سیاسی

 روسیه فدرال از سوی دیگر به شکل فشرده متمرکز می گردد.

 ایاالت متحده امریکا در بند تیوری "سلطه بال منازع بر جهان"  

اسی و تاریخی بحران اوکراین، که به تفصیل آمد، جو با در نظر داشت این دگرگونی و همچنان تذکر پیش زمینه های سی

بایدن، نظر به "پریشان پنداری" بخوان "توهم کاذب" به برگشت "استراتژی سلطه بال منازع امریکا" بر جهان، که در  

پخش گردیده است، در قبال    ۲۰۲۰" شماره مارچ/اپریل    Foreign Affairsجریده معتبر سیاست خارجی آن کشور "

های جهان بر تقویت نقش هژمونی و امپریال آن کشور که تحت پرسش رفته، سخت تاکید می کند. ولی بایدن، این  رویداد

 سیاستمدار کهنه پیخ بکلی نمی داند، که آب رفته را نمیتوان دوباره به جوی بر گرداند.  

مورد سیاست    سپرده،  درنشر  به    ۲۰۲۱با روسیه در گزارش مفصِل کنگره ایاالت متحده امریکا که در اپریل    رابطه    در  

 ی در هماهنگ   هیروس  خواهانه  بد  یها  تیاز فعال  طیفقاطع به    یپاسخ"اداره بایدن می خواهد که  جو بایدن چنین آمده است:  

 االت یآن را به نفع اواشنگتن    هستند که    یها  نهیدر زم  یبه دنبال همکار داده باشد. چنانچه متحدان امریکا نیز    متحدانبا  

مصمم است   هیروس"  به صراحت تذکر می رود که  در رهنمود امنیتی امریکا    ۲۰۲۱".  پس از آن در مارچ  داند  یمتحده م

  [۱۳] ."کند یم فاینقش مخرب ا یصحنه جهان رو د

"امریکا دوباره بر گشته است" و در رابطه با روسیه و چین  فتگ خ"یدر "کنفرانس امنیت مون ۲۰۲۱جو بایدن در اپریل 

دولت   نیحکومت با ا یراه برا نیها و بهتر دهیا نیبهتر یبرا دیبا او اضافه کرد که "این کشور ها مخالفین سیاسی بوده و 

 [۱۴. ]کرد." بایدن می افزاید که در صورت ممکن باید جلو گسترش نفوذ آنها را گرفتگرا رقابت  اقتدار یها

حمله به اوکراین" خوانده بود.. اما در  روز  "فبروری را    ۱۶جو بایدن روز ها قبل از بحران اوکراین، روز چهار شنبه  

  ل یدل نینه به ا  -  میکن  یبلند و واضح منتشر م  ی را با صدا ه یروس  ی"ما برنامه هااین روز  هیچ اتفاقی نیافتاد. بایدن گفت  



 یتمالاح  هیتا هرگونه توج  میده  ی انجام م  میکه در توان دار  یکه هر کار  ل یدل  نیبلکه به ا  م،یهست  یریکه خواهان درگ

   [۱۵] ."میببر نیرا از ب نیحمله به اوکرا یبرا هیروس

با حاد شدن بحران اوکراین، در کنار کنور های مهم تذکر یافته، نقش آتش افروزی ایاالت متحده امریکا، به ویژه این مرتبه  

طریق بسیج گروهی ذهنیت های اعضای سازمان ناتو،  باز هم بیشتر برمال گردید.  با وجود تباین نسبی نظری ناشی  از  

از ساختار جغرافیایی بین امریکا و اتحادیه اروپا، جو بایدن توانست تا "هژمونی" آسیب رسیده ناشی از سیاست عوامفریبی 

رار سازد. چون، با در نظر داشت تفاوت های انکار ناپذیر بین خود اعضای  دونالد ترامپ را در اتحادیه اروپا دوباره برق

اروپایی سازمان ناتو، باالخره اتحادیه اروپا در هم آهنگی خاص با ایاالت متحده امریکا هم صدا گردید. اتحادیه اروپا 

دموکراسی آلمان ) ویلی برانت( پشت پا زده، و با سمفونی    لباالخره با استراتژی "تنش زدایی" فراورده افکار سو سیا

گردید. همه کشور های عضو ناتو در گام نخست خواهان کمک رسانی های بشری به سیل    گ"تنش زای" واشنگتن هم آهن

ه و  اوکراین شدند که پرسشی ندارد، ولی همزمان به فرستادن "سامانه های دفاعی جنگ" به اوکراین آغاز کرد  نآوار گا

قشر الیگارشی روسیه توسعه را از طیف    را تا مسدود گردانیدن حساب های بانکی یک تعداد کسانیها  دامنه این تحریم  

دادند. ولی به زودی با تداوم و حاد شدن بحران اوکراین، به ویژه در مورد فرستادن ابزار تعرضی از قبیل هواپیما های 

ناتو روشن گردیدند. خواست آلمان در مورد فرستادن هواپیما های نوع روسی  جنگی، افتراق و مغایرت ها در بین اعضای  

از ذخایر انبار های آلمان شرق سابق به لهستان و تسلیمی آن ها به خلبانان اوکراینی در خاک آن کشور، با مقاومت ورشو  

نشود از این طریق از جانب روسیه  مواجه گردید. لهستان، نظر به همسایگی با روسیه از  این کار به علتی سرباز زد، تا 

مستقیما به مثابه طرف جنگ در اوکراین شناخته شود. قابل توجه اینکه، خود آلمان نیز به همین دلیل از تسلیمی این ابزار  

تعرضی به اوکراین خودداری می کرد. در این میان  واشنگتن نیز غافلگیر گردیده، و نمی توانست تصمیم نهایی گرفته و 

دن هواپیماهای  جنگی را از طریق پایگاه نظامی امریکا در  "رمز شتاین" / آلمان آغاز کند.  ولی باالخره به بتاریخ فرستا

 مارچ واشنگتن این پیشنهاد لهستان را  به این دلیل  رد کرد، که این کار زمینه ساز تنش بیشتر با مسکو می گردد.   ۹

بیشتر در اروپا می باشند، خود    یروهاین  یمتحده مخالف استقرار نظام  االتیا  تیجمع   تیکه اکثر  تیواقع  نیحال، ا  نیبا ا 

  ۵۸  که  افتیدر  ی" به تازگکویتی"پول  نیپورتال آنال  مانع دیگری علیه سیاست جنگ افروزی واشنگتن خوانده می شود.  

  [۱۶] دانند. یرا مقصر م دنیبا ابدی شیبحران افزا جهیمتحده در نت االتیگاز در ا مت یقهرگاه  امریکایی ها درصد

خود لغو    یروس  یبا الوروف، همتا  را    اکرات توافق شدهمذ متحده،   االتیامور خارجه ا  ری وز  نکن،ی بل  یآنتوندر این میان  

به حالت    نیتنش در اوکرا  دیبا توجه به تشد  ،زین   نیپوت  ریم یو والد  دنیبا  نیشده ب  یزیبرنامه ر  دار ید. افزون بر آن  دکر

 . درآمد قیتعل

را    یجالب  گاهدآلمان دی  ترن«شبا مجله »ا  یا  در مصاحبه   ورک، ی  ویندانشگاه  در    الملل بین  استیخروشچوا، استاد س  ناین    

متحده را به   االتیاو همچنان ا  -است"    یطانیش  یامپراتور  کی  نیپوت  هی"روسندارد که    یاو شک که  مطرح کرد. گرچه  

   [۱۷. ]ندی ب یم ی"ریمحرک درگ"عنوان 

  االت یا  یها  زهیاز انگ   یکینکرده است. به نظر او،    یزیجنگ برنامه ر   یواقعاً برا  نیمتقاعد شده است که پوتچوا  شخرو

اکنون خود را وقف    دنیماند." جو با  یم  یکند، در قدرت باق  یکه جنگ م  یجمهور  سیباشد: "رئ  نیتواند ا  یمتحده م

  .کرده است تا چهره مخدوش خود را پس از خروج از افغانستان جال دهد نیحفاظت از اوکرا



به   افزوننظر  فشار های سیاسی  کرایناو  تنش های روز  به  امریکا بر کشور عضو -از یکسو و همچنان نظر  نظامی 

درصد تولید نا خالص داخلی کشور ها افزایش دهند، کشور    ۲اروپایی ناتو، که بودجه های نظامی خویش را دست کم به  

آلمان اعالم نمود، که او تصمیم   های اروپایی به یک چرخش بنیادی دست زدند. از جمله اوالف شولس، نخست وزیر 

برای   بیشتر  میلیارد دالر(    ۱۱۶صد میلیارد یورو ) در حدود    کدر صد، ی  ۲گرفته،  افزون بر افزایش بودجه نظامی به  

  [۱۸]یزات  و  رفورم های ساختاری قوای نظامی تخصیص دهد. هتج

نیز عضو آن می باشد.    ر ردموکراسی آلمان قرار می گیرد که نخست وزی  لگاه سو سیایدتضاد با داین اصل در واقع در  

در عین زمان پشت پا زدن به استراتژی "تنش زای کالسیک" آلمان که از فرایند "راستی آزمایی" تاریخی  در جهت  

 پرسش زا تلقی می گردد.  رزدودن تنش یک تفکر زیبنده خوانده می شد، بسیا

 در صد تولید ناخالص داخلی این کشور بالغ می   ۱،۴یارد  دالر  به  لمی  ۶۰رقم  با    ۲۰۲۱بودجه نظامی آلمان در سال  

 [۱۹. ]رددگ

 

رابطه میتوان گفت که هرگز جای شگفتی هم نیست، اگر قیمت اسناد بهادار صنایع تسلیحات، با وجود نوسانات    این  در

.  روشن است که از این پدیده، به ویژه شرکت های امریکایی از قبیل بوینگ  روزمره، در حدود بیست در صد بلند رفت

Boeing     و  الکهید مارتینLockheed Martin   "زیادترین بهره برده و در اخیر این امر به نفع  "مجتمع نظامی/صنعتی

 امریکا می انجامد.  

در رابطه با بحران اوکراین، واشنگتن مانند گذشته ها، ولی با استفاده بیشتر ابزاری سازمان ناتو به نفع استراتژی آن  

 حتی منسوخ خوانده بود. کشور آغاز نمود. در حالی که قبالً دونالد ترامپ این سازمان را 

در این کارزار تنش زا، چون روسیه در حدود یک صد هزار نیروی نظامی در مرز با اوکراین مستقر نموده است و به 

رزمایش های چشمگیر در این منطقه ادامه می دهد، ناتو در این تجمع نظامی  خطرات یورش روسیه بر اوکراین را 

از آنجایی که ناتو، این سازمان    .ی آغاز کرده و طبل جنگ گرم را به صدا در آوردمحتمل می پندارد، پس با رجز خوان

پیمان آتالنتیک شمالی، نه تنها بزرگترین نهاد نظامی در عصر حاضر بوده، بلکه در البالی ورق پاره های تاریخ از  

به داری، و  تولید سرمایه  استوار بر شیوه  امپراتوری های  تا  باستان  اتحاد جماهیر    امپراتوری های  امپراتوری  شمول 

شوروی سابق و امپراتوری "آسمانی خلق چین" امروز از نگاه توانایی های نظامی و گستره نفوذ، طوری که نویسنده با  

 پیشکش آمار دقیق  راست آزمایی کرده است،  بدون پیشینه می باشد،

ده است، بودجه نظامی کشور های عضو این  پخش کر   ۲۰۲۱بر اساس آماری که خود پیمان آتالنتیک شمالی در سال  

دالر امریکایی در سال     یک تریلیون و بیست و هفت میلیون    به    ۲۰۱۵میلیارد دالر امریکایی در سال      ۸۹۶  پیمان از

افزایش نموده است. چنانچه در منحنی ذیل بخوبی نمایان می گردد، در این آمار سهم بودجه ایاالت متحده امریکا    ۲۰۲۰

 کند. می ااحتو  ۲۰۲۰و  ۲۰۱۵ را  بین سال های در صد بودجه کل ناتو   ۷۳ از  بیشتر



 

میلیارد دالر    ۶۱،۷میلیارد دالر و    ۲۵۲به ترتیب به    ۲۰۲۰غرض مقایسه، بودجه های نظامی چین و روسیه در سال  

در صد تولید ناخالص داخلی    ۳،۴بر    ۲۰۲۰  که بودجه نظامی ایاالت متحده در سالدر حالی  گردید.     امریکایی بالغ می

.  البته رسید  در صد تولید ناخالص داخلی می  ۱،۹در صد و در چین به    ۳،۹  روسیه   این رقم در  گردید،  آن کشړر بالغ می

پیمانه بلند بودن سهم بودجه نظامی در تولید کل اجتماعی کشور به نوبت خود بیانگر فشار بر تولید  ناخالص آن کشور و  

 [۲۰ر عین زمان شاهد "نظامی گری" آن کشور می باشد. ]د

ولی پس از سپری    در آخرین تحلیل، چو بایدن توانست که حد اقل هژمونی امریکا را بر اتحادیه اروپا دوباره برقرار سازد.

برجهان" منازع  بال  "سلطه  تیوری  کردن  پیاده  قسماً  و  طرح  زمان  یعنی  سال،  بیست  تقریباً   full-spectrum  -شدن 

dominance  -  ایده تک حکمرانی بر جهان" غرق بوده، غافل از این که آن دوران ناشی از    مواشنگتن هنوز هم در توه"

که منجر به یکه تازی و تک قطبی امریکا گردیده بود، مدت ها قبل سپری    فروپاشی امپراتوری اتحاد جماهیر شوروی

گردیده و جهان در آستانه چند قطبی شدن قرار  گرفته است. به ویژه واشنگتن هنوز هم نپذیرفته است که براساس "تولید  

نسبی این قدرت بزرگ  ناخالص اجتماعی داخلی" به مثابه زیر ساخت کفایت های هژمونی و امپراتوری، توانایی های  

جهان به صورت نسبی  و در مقایسه با کشور های خود مدار نوظهور و کشور های نوظهور در آستانه خود مداری شدن،   

 به شکل چشمگیر کاهش یافته است.

 چگونگی تاثیر گذاری های بحران اوکراین بر روسیه

  تدابیر نظامی نا به هنگام ، با هدف غلبه بر "حقارت تاریخی"

نظراتش    ، ( در یک نوشته ویژه۲۰۲۱جوالی    ۲۱والدیمیر پوتین، رییس جمهور مقتدر روسیه فدرال  در همین اواخر )  

 ،این روز هادر  در میان می گذارد. در پیش درآمد این نوشتار او مینویسد: "را در مورد روابط تاریخی روسیه و اوکرین  

کل واحد.   کی  -ملت هستند    کی   های  نیها و اوکرا  سؤال شد، گفتم که روس  نیو اوکرا  هیاز من در مورد روابط روس  یوقت

است که من    یزیهمان چ  نینبود. ا  یفعل  یاسیس  طیشرا  نبر انگیخت  ایمالحظات کوتاه مدت    ی از برخ  یسخنان ناش  نیا
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دالر

ایاالت متحده امریکا کشور دیګر عضو ناتو۲۹ بودجه نظامی تمام کشور های عضو ناتو



خود   ی ها یابیدهم و ارز  حیتوض لیدانم موضع خود را به تفص یالزم م نیراسخ دارم. بنابرا تقادبارها گفته ام و به آن اع

  [۲۱] ."امروز به اشتراک بگذارم تیرا از وضع

 یبدبخت" ایجاد شده است، "نیو اوکرا  هیروس  نیب  ریاخ  یکه در سال ها  یواریدنخست از همه پوتین یادآوری می کند که "

  خ ی به تار  دیبا  نده،یدرک بهتر حال و نگاه به آ  ی رااو می افزاید که ب.  باشد  میهر دو کشور    "بزرگ مشترک  یو تراژد

 ن یباستان هستند که بزرگتر  هیاز نوادگان روس  هماهنگیی با  روس  و بال  ها  ینیها، اوکرا  روساو مینویسد که "  .میآور  یرو

پس از تشریح مفصل ریشه های مشترک تاریخی و فرهنگی روسیه و اوکراین، پوتین در مورد اسم    اروپا بود.حوزه  

شد که   ی( استفاده مرامونی" )پokraina"  یروس  یمیکلمه قد  یبه معنا  شتریب  نینام اوکرااوکراین چنین اضافه می کند: "

"، با قضاوت ینیکند. و کلمه "اوکرا  یره ماشا  یشود و به مناطق مختلف مرز  یم  افتدوازدهم ی   در منابع مکتوب قرن

." پس از ترسیم کنند  یم  افظتمح  ی خارج  ی شود که از مرزها  ی اطالق م  مرزباناندر اصل به    ،آرشیوبر اساس اسناد  

تاریخی "حوزه تمدنی مشترک" روسیه و اوکراین، به ویژه پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، پوتین مشخص در 

"، او اضافه شناخت تیرا به رسم  یک ی تیژئوپل  دیجد یها  تی واقع "هیروس ونیفدراساوکراین می نویسد که "مورد  جدایی 

" تالش کرد. بین سال  کشور مستقلبه مثابه    نیاوکراتثبیت    یشناخت، بلکه در واقع برا  تی نه تنها به رسممی کند که "

با حفظ روایط  اقتصادی اوکرای-روسیه در راستای ثبات سیاسی  ۲۰۱۳تا    ۱۹۹۱های نیک  ن زیاد توجه مبذول داشت. 

، به گفته پوتین، اوکراین از مزایای میلیارد ها دالر  روسیه برخوردار گردید. ولی نظر به رویداد های پر پیچ  همجواری

نظر  و خم، تمایالت خصم آلود نخبگان سیاسی اوکراین  و مداخالت بیگانگان، باالخره اوکراین به بیراهه کشانده شد. به  

در حال    بود،  نیافتخار اوکرا  یکه زمان  شرفتهیپ  یصنعت با فناور  پوتین اوکراین امروز با رکود ساختاری مواجه بوده،  

سال    ی سیقابل مشاهده است که ط  نیبرق اوکرا  دیدر تول  یاقتصاد  یکل  ب یو تخر  ییصنعت زدا  اسیغرق شدن هست. مق 

ً یتقر ناخالص    دیتول  ۲۰۱۹  پول، در سال  یالملل  نیصندوق ب  یطبق گزارش ها  ت،یکاهش داشته است. در نها  ردو براب  با

  حال است. در    یمولداو  ی جمهور  و    یآلبان  یکمتر از جمهور  نیهزار دالر بوده است. اچهار    ریز  نیسرانه اوکرا  یداخل

 کشور اروپاست.  نیرتریفق نیحاضر اوکرا

ش در مورد بحران ساختاری اوکراین پوتین در عین زمانی که در مور مسوولین این امر به پرسش می در ادامه نظرات

از نسل   یاریبس یبودند که دستاوردها ینیمقامات اوکرا نی ا نیستند. مقصر قطعاً   نیمردم اوکراپردازد، تاکید می کند که 

توانند با پشتکار و اراده   ی چقدر سخت کوش و با استعداد هستند. آنها م  نیکه مردم اوکرا  میدان   یبردند. ما م  نیها را از ب

آنها از    یو مهمان نواز  یذات  ینیخوش ب  ،ییگشاده رو  نی ها و همچن  یژگیو  نی. و اابندیدست    ستهبرج  جیو نتا   تیبه موفق

م  نیب احساسات  است.  با روس  ینفر  ها  ونیلینرفته  ب  هیکه  تنها خوب،  منه  رفتار  فراوان  با محبت  درست   کنند،ی  لکه 

پس از ترسیم اوضاع، پوتین دوباره به    .دنمانی  م  یبه همان شکل باق  ،می کنیم  احساس  نی همانطور که ما در مورد اوکرا

  هیاتحاد  یمتحده و کشورها  االتی، ا۲۰۱۴  قبل از سال  اری بسپس منظر بحران اوکراین انگشت گذاشته و می نویسد که: "

  تر را محدود و محدود  هیبا روس  یاقتصاد  یرا تحت فشار قرار دادند تا همکار  نیاوکرا  وستهیو پ   ک یستماتی اروپا به طور س

بزرگتر عنوان  به  ما  اقتصاد  یتجار  کیشر  نیکند.  قالب   میددا  شنهادیپ  نیاوکرا  یو  در  ظهور  حال  در  مشکالت  که 

به آن ندارد و   یربط  چیه   هیگفتند که روس  ی. اما هر بار به ما مردیمورد بحث قرار گ  «اروپا   هیاتحاد  -هیروس-نیاوکرا»

  یبرا  هیمکرر روس  یبالفعل درخواست ها  یغرب  یاست. کشورها  نیاروپا و اوکرا  هیموضوع فقط مربوط به اتحاد  نیا

 یباز  کیبه گام، به    گامی رسد که اوکراین " پس از این توضیحات مفصل پوتین به این نتیجه م  ."ندگفتگو را رد کرد



و    بود.    هیروس  هیعل  یپرش  یسکو  ه،یاروپا و روس  نیب  یبه سد   نیاوکرا  لیشد که هدف آن تبد  دهیکش  یک ی تی خطرناک ژئوپل

 . رفتیپذ میواههرگز نخ را  ه«ید روسروسیه، به نظر پوتین "اوکراین ض

رویداد های و پیش  زمینه های بحران اوکراین، و به ویژه با تدابیر غیر سازنده  در این نوشته که پوتین به بررسی تمام  

پروژه   اتحادیه اروپا، ایاالت متحده امریکا و ناتو، به تفصیل می پردازد، به این نتیجه می رسد که اوکراین امروز به یک 

دفاع از استقالل   یکه در تالش برا  یاسیس  یروهاین  یمستقل و نه برا  نیاوکرا  ینه برا  ،مبدل گردیده است  هیضد روس

با در نظر داشت این همه پیچیدگی های سیاسی، پوتین بر این نکته  صحه می گذارد  دارد.    وجود  ییآن هستند، جا  یواقع

 ی خود دفاع م  یما از منافع مل  کیکه شر  میما مهم است که درک کن  یاما برا  .است  نیبا اوکرا تگو  آماده گفکه "روسیه  

 . "ستیمبارزه با ما ن یبرا گرانیدر دست د یو ابزار ستین گرانیدر خدمت د ،کند

با در نظر داشت جزییات نظرات تاریخی، ساختار موجود و  چگونگی اوضاع، که این جانب آن را آگاهانه از دست اول  

 شماره یک روسیه رقم زد، می توان به این دو نکته اساسی اتکا کرد:  لو از قلم شخص مسئوو

"برگشت سرزمین   هتاریخی "، پوتین به دیدگا- ل اینکه، در رابطه به گفتگو ها در مورد "سرزمین های مشترک فرهنگیاو

 های پیرامونی به مرکز تمدن مادری" دست رد زده،  

دوم اینکه، روسیه از ساختار یک "کشور واحد و مستقل اوکراین" حمایت می کند. پوتین در عین حال پنهان نمیکند، که 

 سکو نظر به تردید های بر حق امنیتی خود یک ساختار "ضد روسی" را در کشور همجوار اوکراین نمی پذیرد. م

به نظر نویسنده، دید مسکو در قبال گفتگو های "تمدن مشترک" حایز دو نکته اساسی سیاسی، یعنی عدم برگشت سرزمین 

زنده و در خور زمان" تلقی گردند؛ با وجود آن هم دو  های پیرامونی و تشکیل یک دولت مستقل اوکراین می توانند "سا

نکته دیگر که دارای اهمیت بزرگ سیاسی می باشند، مبهم تلقی شده می توانند: نابهنگام بودن تدابیر نظامی مسکو و خدشه 

 دار نمودن منشور سازمان ملل؛ هر دو نکته اکنون با تفصیل بررسی می گردند.   

 مداخله نظامی در اوکراین به مثابه یک تدبیر نابهنگام  

، یعنی پس  ۱۶۴۸  ساختار های تازه ای سیاسی، که از فروپاشی امپراتوری های باستان به وجود آمدند، دست کم در سال

یجه  پس از  از پایان پیمان "ویست فالی"، به مثابه یک اصل هم پذیری همین ساختار ها مورد تایید قرار گرفتند. و در نت

جنگ جهانی دوم این اصل که بیانگر "حق تمامیت ارضی و حاکمیت ملی" بود، در منشور سازمان ملل تسجیل گردید. 

مداخله نظامی روسیه که با نام "فعالیت ویژه" پیاده گردید، از نگاه حقوق بین الملل بدون شک و تردید،  با این دست آورد  

ت نویسنده،  این عمل را بدون چون و چرا محکوم می کند. چون اوکراین با در نظر تاریخی در تضاد بوده و از همین جه

داشت مشخصات سیاسی و هویتی خود یک عضو سازمان ملل بوده و مانند هر کشور دیگر عضو این سازمان باید از  

لحظه ای درنگ نمود و "حق تمامیت ارضی و حاکمیت ملی" برخوردار باشد. ولی در مورد نا بهنگام بودن این امر باید  

 آنرا در رابطه با توانایی های استراتژیک ملی روسیه بررسی کرد. 

روسیه فدرال پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به مثابه میراث خوار اصلی از بدنه ای امپراتوری شوروی سر 

گی اوضاع روسیه فدرال را ،دست کم بیرون کرد. پوتین نه تنها این اضمحالل امپراتوری را، بلکه آشفتگی و در هم ریخت

تا آغاز قرن بیست و یکم، به مثابه "تحقیر تاریخی" تعبیر کرده  و از بدو امر حکم روایی خودش در راستای غلبه بر این  

"حقارت" در تالش بوده است.  ولی غلبه بر حقارت تاریخی، طوری که تجارب تلخ جمهوری خلق چین شهادت می دهد، 



یچیده بوده و مستلزم تامین پیش شرط های سیاسی و  نظامی، و به ویژه اقتصادی می باشد. جمهوری خلق یک امر بسیار پ 

نظامی را طی کرد. توانایی های  - چین که از بطن "امپراتوری آسمانی چین باستان" سر بر آورد، راه پر پیچ و خم سیاسی

گر اروپایی به شمول ایاالت  توانایی های هر کشور دیبه صورت نسبی از    ۱۸۸۰اقتصادی امپراتوری باستان چین تا سال  

متحده امریکا بیشتر بود . ولی پس از همین سال، که ماو تسه دون، رهبر انقالب سوسیالیستی چین آن را آغاز "قرن  

، یعنی با اعالم جمهوری خلق جین در میدان صلح  ۱۹۴۹حقارت" خوانده است، پیروزی سیاسی بر این حقارت  در سال 

انی کسب گردید. ولی برای  همسری اقتصادی با ایاالت متحده امریکا، که مکمل فرآیند غلبه بر "حقارت تاریخی" آسم

نخستین  برای    ۲۰۱۷، نیاز به زمان داشت. تازه در سال  گ تعبیر می گردد، چین تحت آموزه های اقتصادی دنگ سیاو پین

به سطح تولید نا خالص امریکا رسیده و آز آن هم    (purchasing power  –بار تولید نا خالص داخلی چین )با قوه خرید  

پیشی گرفت. ولی به نظر دانشمندان اقتصاد سیاسی چینی و غیر چینی، "امپراتوری ِمریتوکراسی حزبی چین" هنوز هم  

ستراتژیک ملی آن به چند دهه ای دیگر تکامل قوای تولیدی و آن هم  بدون سکتگی های سیاسی نیاز دارد، تا توانایی ا

 [ ۲۲کشور  بر ایاالت متحده امریکا چربی کند.  ]

این چالش  -ولی ساختار سیاسی با  است، که  آن سطح پختگی نرسیده  به  انکشاف نسبی خوب،  با وجود  نظامی روسیه، 

چنانچه تولید نا خالص داخلی روسیه به نرخ مبادله تاریخی، به اصطالح پهلوانان باستان، به آسانی دست و پنجه نرم کند. 

در حالی که تولید نا خالص داخلی ایاالت متحده   زده شده است.  رقم    تریلیون دالر امریکایی  ۳،۸۳به      ۲۰۲۰  در سال

  [۲۳گردید. ] تریلیون دالر امریکایی بالغ می ۲۳،۱تریلیون و   ۱۹،۸به   ا  و چین در همین سال به نوبتامریک 

اقتصاد   کیشده است و از    یقابل توجه  راتییدستخوش تغ ه این سو    یشورو  ریاتحاد جماه  یاز زمان فروپاش  هیروس

و    یحال، رشد اقتصاد  نی کند. با ا  یمآزاد اقتصادی حرکت  بر بازار    یمبتن  ستمیس   کیشده متمرکز به سمت    یزیبرنامه ر

  شتربی  ۱۹۹۰    در دهه  یتمرکز ثروت در دست مقامات اصالحات اقتصاد.  متوقف شده اند  ریاخ  یاصالحات در سال ها

مرتبط با دفاع.    یو بخش ها  یحمل و نقل، بانکدار  ،یقابل توجه در بخش انرژ  استثنا هایکرد، با    یرا خصوص  عیصنا

 کند. یمداخله م یبخش خصوص  دانهآزا اتیاست و دولت همچنان در عمل فیهنوز ضع تی از حقوق مالک  تیحما

  وم ینی مانند فوالد و آلوم  یکننده  فلزات   صادر  نیدر جهان است و همچن   یعی نفت و گاز طب  شرویپ  دکنندگانیاز تول  ی ک ی  هیروس

تذکر رف  یهاست. روس  هیاول که  ق  پیمانه زیاد  به  ت،  طوری  است، ز  یجهان  یکاالها  متی به حرکت  به    رایوابسته  اتکا 

به   یجهان  یها  مت یثبات ق  ینوسانات ب  بالرونق و رکود که به دن  یکشور را در برابر چرخه ها  نیصادرات کاالها، ا

درصد رشد    هفت  به طور متوسط    ۲۰۰۸تا    ۱۹۹۸سال های    . اقتصاد که در طول  می سازد  یم  ریپذ  بیدنبال دارد، آس

بر کاال در    ی مدل رشد مبتن  یفرسودگ  لیاست، از آن زمان به دل  افتهی  شینفت به سرعت افزا  متیق  رایداشته است، ز

 است. دهشاهد کاهش نرخ رشد بو ه،یروس

  ستمیس؛ است یتزار-  یمحصول شورو نیپوتبه نظر بوریس بوری بوفسکی، آگاه سیاسی  اوضاع درونی روسیه "

 گرایی است.  اقتدار قیطر زاراه حفظ نظم و حفاظت از دولت   تنها که معتقد است  یسنت-امنیتی 

دوباره تحت چچن را  ، ساختار " ها یوهابسنگِر در برابر " مثابه  هب  ه وکرد یریجلوگبیشتر روسیه  یاو از فروپاش 

 کنترول حکومت مرکزی قرار داد.  



که مرکز از صالحیت بیشتر برخوردار می باشد، تبدیل   ،یطرح نظام کیبه  را  هیروس ونیفدراسی ادار ساختاراو 

ی تامین تنظیم امنیت و انکشاف اقتصادی نسبی آل برا دهیا ریک دولت مدا نیپوتکرد. به نظر یرخی آگاهان سیاسی، "

   [۲۴]  خوب برای روسیه می باشد". 

را   نیموضع سخت از پوت  کی   انتظار،  نعام، نظر به اوضاع در هم و برهم دوران بوریس یل سیبه طور    هیمردم روس

ی روسیه فدرال داشته اند. با در نظر مل  تی هو  یریگیپ  پرستانه و   هنیم   یریجهت گ  کی تر،    یدولت قو  کیتوام با    ،  

 ه،یروس  یسازگار با منافع مل   یاسیبات سث  جادیا  خویش را نیز در    تیمامورداشت سوابق خود پوتین، به همین جهت او  

کشور سراغ می نماید.  از همین نگاه، به کرسی تکیه کردن پوتین فراورده    ک یتی ژئوپل  یها   تیاولو تقویت هویت ملی و  

تاسیس   نو  استخبارات  دستگاه  و  تاریخی   با حقارت  مبارز  نظامیان  نوپا،  مقتدر  الیگارشی  بین  آهنگی  هم  و  اتحاد  یک 

(GRU  .بود ) 

وتین به یک قمار بزرگ سیاسی بزرگ دست زده، و بدون توجه به مراحل مختلف با مداخله نظامی مسکو در اوکراین، پ

غلبه بر حقارت تاریخی در چین، که تذکر رفت، و نظر به فقدان شرایط زیر ساخت اقتصادی در خور اوضاع، سرنوشت  

همچنان ایاالت متحده  پوتین اکنون با چگونگی پیآمد و نتایج مداخله نظامی در اوکراین سخت گره خورده است.  ناتو و  

امریکا مستقیم از طرف شدن علنی با روسیه در بحران اوکراین خویشتن دار بوده،  ولی از طریق فرستادن تسلیحات، و  

لو که دفاعی هم باشد، بحران اوکراین را به یک جنگ دراز مدت فرسایشی  تبدیل کرده و با شعله ور نگاه داشتن این 

ی روسیه هر چه بیشتر در این لجنزار غرق گردد؛ و در عین حال واشنگتن نفس براحتی  جنگ نیابتی می خواهند که پا

کشیده تا بتواند استراتژی مهار کردن نفوذ روز افزون چین را در شرق آسیا پیاده کرده باشد.  البته از آنجایی که چشم انداز  

ار می باشد، چگونگی واکنش  الیه های مختلف  غلبه بر بحران اوکراین از طریق مداخله نظامی مسکو عجالتاٌ تیره و ت

نظامی در روسیه در قبال به درازا کشیدن جنگ و پیامد های ناگوار آن نقش تعیین کننده  بازی خواهند کرد. نخست -سیاسی

از همه در روسیه، نظر به اوضاع حاکم سیاسی، کدام جنبش مدنی حزبی نهادینه، که بتواند جانشین پوتین گردد، وجود  

دارد. نارضایتی های مردم نیز سخت محکوم می گردد. در آخرین تحلیل، ورق دوباره به نقش نظامیان، استخبارات و  ن

بوده و با ذهنیت      KGBقشر الیگارشی آن کشور برمی گردد. نظر به سابقه پوتین، که خود زمانی همکار استخبارات  

به سادگی آسیب پذیر نمی باشند. همچنان نظامیان قطار اول روسیه،     GRUمخفی کاری آشنایی کامل دارد، روابط او با  

نظر به تقویت بزرگ مالی در بخش های سر و سامان دادن ساختار نظامی و پیش رفت های چشمگیر در بخش تکنولوژی  

ل ستاد مشورتی  ابزار جنگی، منت گذار پوتین خوانده می شوند. افزون بر آن مداخله نظامی در اوکراین با هم آهنگی کام

نظامی آغاز گردیده است.  ولی اوضاع در بخش الیگارشی حامی پوتین یک خرده پیچیده تر خوانده می شود. در بین الیه  

های مختلف، قشری که از روابط خارجی و سرمایه گذاری های هنگفت فرامرزی بهره می برند، به مناسبت محدود شدن  

یش در جنگ فرسایشی به یقین که ضربت پذیر می باشند. ولی اینکه این امر تا  جوالنگاه تعامالت اقتصادی و تجاری خو

کدام درجه  بر حکمرانی پوتین تاثیرگذار می باشد، خود پرسش زا است. ولی از الیه های دیگر الیگارشی روسیه دست  

   کم تا حال هیچ تزلزل و تردیدی در مورد دیده نشده است.  

اوضاع، سرنوشت سیاسی پوتین با چگونگی و چشم انداز راه حل سیاسی پیوند می خورد. با در نظر داشت این پیچیدگی  

  این نکته در بخش بعدی  ببه طور مختصر بررسی می گردد.

 الیه های مختلف داخلی و خارجی بحران اوکراین 



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

علیه پوتین یاد کرده است؛ این نکته اگر از یک طرف گویای فراز   جو بایدن با آدرس روسیه حتی از تحریم های شخصی

قله تنش خوانده می شود، از سوی دیگر بیانگر  فقدان احساس سیاسی و نازک خیالی های دیپلماتیک بوده؛ و در اخیر  

دیگر، حتی    ناشی می گردد از تار و پود یک قدرت امپریال که بدون آرمان گرایی دموکراسی و همزیستی با کشور های

با یک کشور خودمدار نوظهور مانند یک کشور "پشت حیاط" امریکای التین برخورد می کند. البته که این نکته نیز پیشینه  

امپریال، روسیه را  با تکبر یک قدرت    ۲۰۱۲چندین ساله دارد؛ چنانچه بارک اوباما، رییس جمهور سابقه آمریکا دز سال  

به سطح یک "قدرت منطقه ای" ردیف کرده بود.  ولی مانند بارک اوباما، ادراه جو بایدن نیز عاری از این آگاهی بوده 

که روسیه فدرال امروز دیگر از آن کابوس فرو پاشیدگی اواخر قرن بیستم بیدار گردیده و مشاورین مشی "نو لیبرالیسم" 

را امریکایی  با     مکتب شیکاگو  پیوند  در  انوکراسی"  "نظام  در  پوتین  تحت رهبری  امروز  است.  روسیه  رانده  بیرون 

الیگارشی تازه دم  به مثابه یک قدرت خودمدار نوظهور در قطار کشور های مانند چین و  هند قد راست کرده است.  در  

مواجه دیده می شود: از یک سو به مثابه یک  رابطه با برخورد با رویداد های جهان، امریکا امروز با دو پدیده ای متضاد   

قدرت امپریال رو به فرود در پوشش ناتو، قوی ترین نهاد نظامی جهان بوده و از سوی دیگر با در نظر داشت اصل " 

تناقض اتمی" جوالنگاه تعرضی آن در قبال کشور های "همتا" محدود می گردد. از این  نگاه، طوری که قبالً نیز تذکر  

ریکا  بیشتر به جنگ های نیابتی پناه می برد. بحران اوکراین می تواند به مثابه نمادی از همین نوع جنگ افروزی رفت، ام

 های امریکایی تلقی گردد. 

 در کنار این عوامل خارجی بحران اوکراین، باید به نقش نخبگان کرسی نشین و متنفذ اوکراین  نیز کم بها داده نشود.   

اقتصادی این کشور نقش مهم و در دو -اوکراین" نخبگان کرسی نشین تازه دم  در انکشاف سیاسیپس از تشکیل "کشور  

بعد مختلف بازی کردند. تدابیر اصالحات اقتصادی استوار بر موازین بازار آزاد و شخصی ساختن تصدی های دولتی به 

مافیایی مبدل گردید. فرار مغز ها  -ور الیگارشینفع این قشر ، این کشور تازه دم را به بیراهه کشاند.  اوکراین به یک کش

شدت پیدا کرد. در حالی که اوکراین با مساحت بیش از شش صد هزار کیلومتر مربع و جمعیت بیش از چهل میلیون و آن  

هم آراسته با فهم و دانش خوب علمی تا بخش های اتمی، می توانست که در اسرع زمان به انکشاف بزرگ اقتصادی دست  

نا خالص داخلی    دیتولو در قطار کشور های نیمه مرفه قرار گیرد. ولی نظر به بازی تخریب کننده نخبگان آن کشور     یافته

کاهش یافت. در اخیر حکمرانی قشر الیگارشی که منجر به   ۱۹۹۱  از سطح  به کمتر از چهل در صد    ۱۹۹۹در سال  

  نیتر  نفر از ثروتمندیک صد  در مجموع،  ر گسترش یافت.  انباشت دارایی های این قشر گردید، دامنه فقر نسبی در کشو

درصد از      ۲۷این رقم    دارند،  اریدالر را در اخت  اردیلیم    ۴۴،۵  طبق گزارش فوربس، حدود  ن،یدر اوکراالیگارشی  افراد  

در صدی تعداد بیکاری در کل به ده در صد و در    دهد.  یم  لیتشک     ۲۰۲۱  در سپتامبر  را   نیاوکرا  یناخالص داخل  دیتول

  [۲۵بین جوانان به بیش از بیست در صد رقم زده شده است. ]

حساسیت های  هاقزون بر سوء استفاده های اقنصادی با گسترش فساد اداری، نظر به فقدان درایت سیاسی و عدم آشنایی ب

 این را در پرتگاه هستی و نیستی کشاندند. دیلماتیک و ساختار تازه جهان، نخبگان کرسی نشین، اوکر

در  واقع مداخله نظامی روسیه در اوکراین همین حاال، نظر به عدم پیشروی های پیش بینی شده، به بن بست مواجه گردیده 

است. ترازنامه موقتی این رویداد تلخ منجر گردیده است به تخریب  قرارگاه های نظامی و زیر ساخت های اقتصادی، از  

بیل دستگاه های شبکه برق و آبرسانی، شهرهای بزرگ و  کوچک اوکراین  نیز بسیار آسیب دیده اند. همین حاال تعداد ق



فراریان از جنگ، یه ویژه از  طریق "گذرگاه های فرار"  به بیشتر از دو میلیون بالغ گردیده است. نظر به حدس نهاد 

ی در حال فرار می باشند. ولی از سوی دیگر احساس ملی گرایی در  های کمک های بشری، در حدود پنج میلیون اوکراین

بین اوکراینی روز به روز تقویت گردیده، و توام با حمایت های خارجی مقاومت نیز بیشتر جان خواهد گرفت.  با وجود  

در مسکو و  فقدان روشن یک راه مسالمت آمیز سیاسی و صلح،  از فحوای اظهارات اخیر رهبران سیاسی هر دو کشور  

کیف، پوتین و زیلینسکی  چنین بر می آید، که امکان توافق سیاسی، ولو که عجالتاً هنوز مکدر می نماید، به کلی ناممکن 

 نمی باشد. 

در دیدار  وزرای خاجه ای روسیه و اوکراین، الوروف و کولیبا در انتالیا ترکیه به تاریخ دهم مارچ پیشرفتی حاصل نشد،  

 تند که تالش ها در مورد ادامه دارد.  ولی هر دو طرف گف

د ر قدم نخست می تواند که اوکراین از عضویت در ناتو صرف نظر کرده، چنان که زیلینسکی به آن اشاره نموده ، و  

کشورش را گویا "بیطرف" بخواند. این امر درست با خواست روسیه همسویی دارد.  ولی مشکل این امر در این نکته 

تضمین این امر می پردازد. نکته دوم در مسئله دو حوزه جدایی  نهفته است، که کدام نهاد در چارچوب یک پیمان معتبر به  

"دونتسک و لوهنسک" که روسیه به رسمیت شناخته است، نیز امکان مصالحه سیاسی محتمل به نظر می طلب اوکراین، 

رسد. طوری که روسیه از به رسمیت شناختن این دو حوزه عقب نشینی کند، و اوکراین بپذیرد "که در چارچوب یک 

  ن ساختار فدرال با این دو حوزه صالحیت های مشخصی قایل می گردد، تا در این دو حوزه دست کم زبان روسی باشند گا 

ناتو از عضویت کشور های اروپای شرقی که زمانی   آزاد گردند.  ولی مسئله صرف نظر  از محدودیت های موجود 

ه،  معضل است که پوتین با جو بایدن و در رابطه  مستقیم  اعضای پیمان نظامی ورشو بودند، و پوتین اکنون در میان کشید

 با خود ناتو باید  در میان گذاشته شود، تا به یک راه صلح آمیز  دست یابد. 

 بر فراز برج بحران اوکراین: رسیدن کفگیر به  ته دیگ 

که هنوز هم در کنار سفره   در گذشته های دور، زمانی که در محافل بزرگ صدای کفگیر  از ته دیگ بلند می شد، کسانی 

در انتظار به سر می بردند،  می فهمیدند، که دیگر غذا در حال تمام شدن است.  امروز این اصطالح به این معنی کاربرد  

 دارد که دیگر دیر شده و توانایی غلبه بر بحران به پایان خط رسیده است.  

   یابیستی دبرا یجامعه به انکار هر گونه حق زندگاراده و تمایل یک  انیب  نیتر رانگریجنگ و

 خوانده می شود. از زمانه های دور باستان، از ساختار های مطلوب تلقی می گردد، که به آنچه 

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

 تی، هم چشمی های سیاسی، تعصب های دینی و خصومت های  ناشی از تضاد های طبقا

 شخصی و تباری بوده اند. 

 با وجود تفاوت های غیر قابل انکار در ماهیت این رویداد های ویرانگر، از جمله بحران دراز مدت 

 افغانستان، الگوی گویای از این  پدیده ای جهان شمول تلقی می گردد؛ سرزمینی که تحت ضربات 

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



 به خاطر خدا پیاده می گردد، که با خونریزی دگر اندیشان، گرفتن انسان های دیگر کیش به  

 به  ویژه به کنیزی کشاندن زنان آزاده، خوشنود می گردد. بردگی، 

با وجود تفاوت های جغرافیایی و اهمیت نسبی موقعیت استراتژیک اوکراین، نخبگان کشور های بحران زا، از افغانستان 

اع  سیاسی،  پذیر باید با درایت شایسته اوض بتا سوریه، از سومالی تا کشور مالی، و در اخیر از  همه کشو ر های آسی

و درک  واقعی از باریکی های سیاسی و نازک خیالی های  دیپلماتیک در راه رسیدن به یک صلح پایدار تالش کنند. این  

امر، که اوضاع پیچیده سیاسی و اجتماعی درون مرزی فرآورده خواست های غیر مشروع خارجی می باشد، هرگز 

ق آب های گندیده تبرئه کند. شاخص توانایی های  واقعی، فراست فکری نمی تواند فرو رفتن  این کشور ها را  در باتال

و ذهنیت های سیاسی نه تنها در تشریح  و توضیح درست و غلط ساختار های حاکم خالصه گردیده، بلکه در طرح و 

، که هیچ شاه  پیاده کردن  یک فرمول  سیاسی تازه و مناسب مورد بحث می باشد. از گذشته های دور به این سو گفته اند

کلیدی برای باز کردن قفل های همه دشواری ها،  و هیچ نسخه کارای همه جانبه وجود ندارد. به گفته مهاتما گاندی،  

 ".لح خود راه استگزینش صصلح وجود ندارد،  یبرا یراه چیهشخصیت واال و مبارز هندی، " 

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

پا برهنه به مثابه "دوزخیان همین جهان" بازنده اصلی این قمار سیاسی شمرده می   نتحلیل "پیروز" می گردد، باشند گا

 شوند.     
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