اﺛﺮات ﻧﺎﻣﺴﺎوی ﺟﻨﮓ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ
اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮐﺮدن اوﮐﺮاﯾﻦ ،ﯾﮏ اﺳﱰاﺗﮋی ﻣﻤﮑﻦ
ﻣﻬﺮان زﻧﮕﻨﻪ

ﻣﻠﺨﺺ :در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ،ﺗﻮازیﻫﺎ و ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﺑﲔ دو ﺟﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اوﮐﺮاﯾﻦ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﺛﺮات
اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻨﮓ ﺑﺮ روﺳﯿﻪ و ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﻧﺸﺎن دادن ﯾﮏ
اﺳﱰاﺗﮋی ﻣﻤﮑﻦ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﻘﻖ آن در وﺟﻪ ﻣﺸﺨﺺ‐ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ .ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ و رواﺑﻂ ﺳﻠﻄﻪی
ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ اوﮐﺮاﯾﻦ را ﺑﺪل ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﻦﺑﺴﺖ ﺑﺮای روﺳﯿﻪ
ﺑﮑﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ روﺳﯿﻪ راﻫﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺟﻨﮓ ﻓﻘﻂ در »ﺟﺒﻬﻪ«
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺧﺺ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺪارد .در ﮐﻨﺎر ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮای ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮای اﻗﺘﺼﺎدی ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻫﺮ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .در ﻣﯿﺪانﻫﺎی ﻏﲑ ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻏﺮب ﺑﺮﺗﺮی دارد ،از اﯾﻦ رو زﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﻏﺮب ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﯾﻦ اﻣﺮﻧﺪ.
ﻣﻘﺪﻣﻪ :وﺿﻊ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد »اﺧﺒﺎر« ﺑﺪل ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺟﻨﮕﯽ و ﺧﱪ/روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ﺑﺪل ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺷﺪه

اﺳﺖ .ﻓﻬﻢ وﺿﻌﯿﺖ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎ و وﺳﺎﺋﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﻃﺮﻓﲔ درﮔﲑ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﻨﺪ،

ﯾﮏ ﻃﺮف ﻓﺮﺷﺘﻪ و ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺷﯿﻄﺎن ﻣﺠﺴﻢ اﺳﺖ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺒﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺟﺎری ﻏﲑ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ

ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﻓﻘﻂ از ﯾﮏ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺸﺮوط آن ﻫﻢ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺳﺎدهﻟﻮﺣﯽ اﻋﺘﺒﺎر دارد .ﻫﻨﻮز
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد» :رﺳﺘﮕﺎر آﻧﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﻣﻌﺬاﻟﮏ ﺑﺎور دارﻧﺪ) «.ﯾﻮﻫﺎﻧﺲ (۲۹/۲۰

اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺗﺒﻪﮐﺎری و ﺟﺎﻧﺒﺪاری در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﱪی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽﺑﺮد ،اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﻧﺤﻮهی ﺧﱪرﺳﺎﻧﯽ ،ﮔﺰارش و
ﺗﺤﻠﯿﻞ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ را ﺑﺎ ﻫﻤﲔ اﻣﻮر در وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎ روﻧﺪ اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ زاوﯾﻪ ﺗﻨﻬﺎ

ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﲔ ﭘﻮﺗﲔ و ﺑﻮش‐ﺑﻠﺮ و اﯾﻦ و آن ﺟﻨﮓ در ﺳﻄﺢ ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ وﺟﻮد دارد ،ﺗﻌﻠﻖ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان ﺑﻪ دو ﺑﻠﻮک
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽرود در روﺳﯿﻪ ﻧﯿﺰ از ﺟﻨﺎﯾﺎت ارﺗﺶ روﺳﯿﻪ در اوﮐﺮاﯾﻦ و ﺳﻮرﯾﻪ ﮔﺰارﺷﯽ داده ﺷﻮد.

در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻨﮕﯽ ،در زﻣﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ و دروغ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﻣﺴﯿﺤﺎدم ﺷﻮد ،و »ﻻﺷﻪ«ی
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ را از زﯾﺮ آوار ﺟﻨﮓ ﺑﲑون ﺑﮑﺸﺪ و ﺑﻪ آن ﺟﺎن ﺑﺪﻫﺪ .در ﮔﻔﺘﻪی ﭘﻼﺗﻮس‐ﻫﺎﺑﺲ ﻫﺴﺘﻪای

ﺣﻘﯿﻘﯽ وﺟﻮد دارد ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻧﺴﺎن دوﻟﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .دوﻟﺖ ﮔﺮگ ﺑﺮای دوﻟﺖ اﺳﺖ ۱.از ﮔﺮگﻫﺎ ﺟﺰ ﺳﺒﻌﯿﺖ

ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر دﯾﮕﺮی داﺷﺖ .ﺑﺮ ﺧﻼف درﯾﺎﻓﺖ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺟﻨﮓ ﺷﮑﻞ ﺗﺠﻠﯽ ﻧﺤﻮهی زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺎ در رواﺑﻂ ﺳﻠﻄﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن ﻗﻄﻌﯽ ﺟﻨﮓ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺤﻮهی زﻧﺪﮔﯽاش را ﺗﻐﯿﲑ دﻫﺪ.
ﻣﻌﻨﺎی اﺳﱰاﺗﮋی اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮐﺮدن
دﮐﱰﯾﻦﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ارزش ﻋﻤﻠﯽ داﺷﺘﻪ و دارﻧﺪ .ﻓﺸﺮدهی دﮐﱰﯾﻦ ﺗﺮوﻣﻦ  ۱۹۴۷ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﻮط اﺻﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺦ

رواﺑﻂ ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ دوم و ﻧﻘﺶ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﲑاﻣﻮﻧﯽ را در آن ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ،در دو ﮐﻠﻤﻪ ادا ﻣﯽﺷﻮد:
ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ .ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﯾﻦ دﮐﱰﯾﻦ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓﻫﺎ ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ رﻗﯿﺐ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ

ﻧﲑوی دﯾﮕﺮی ﺟﻨﮓ را ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد.

۱در اﺻﻞ :اﻧﺴﺎن ﮔﺮگ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن اﺳﺖPlautus, Ein Wolf ist der Mensch dem Menschen .

ﺟﻨﮓ اﻓﻐﺎنﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان روس را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺎم ﺑﺮد .ﭼﻨﲔ ﺟﻨﮓﻫﺎﺋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ

ﺑﺎﺷﻨﺪ) .در ﺟﺎﺋﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ(.

ﺟﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن درﺳﺖ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ را ﺑﺮ اﺳﺎس دﮐﱰﯾﻦ ﺗﺮوﻣﻦ دارد .اﺳﱰاﺗﮋی ﺳﯿﺎﺳﯽ‐ﻧﻈﺎﻣﯽای

ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎده ﭼﻨﲔ ﺧﻼﺻﻪ و ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪی ﮐﺮد:

ﻫﺪف ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ روﺳﯿﻪ» ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﻤﮑﻦ و ﻃﻮﻻﻧﯽ« ۲روﺳﯿﻪ ﯾﺎ در ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ،ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ

آن ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻗﺴﻤﯽ ﮐﻪ در ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ )ﻧﻈﺎﻣﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ
و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ( ﺑﺮای روﺳﯿﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ از دﺳﺖ رﻓﱳ ﻣﻨﺎﺑﻌﺶ ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪی رﻗﺎﺑﺖ در ﺳﻄﺢ ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

از ﻣﻨﻈﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﻨﮕﯽ ﻧﻈﲑ ﺟﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﺪف ﭘﲑوزی ﺑﻼواﺳﻄﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻃﻮل زﻣﺎن
»ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی« و ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ.

ﺗﻮان اداﻣﻪی رﻗﺎﺑﺖ در ﺳﻄﺢ ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﺤﺪودﻧﺪ .در اﯾﻦ
اﺳﱰاﺗﮋی رﻗﯿﺐ وادار ﺑﻪ اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺳﱰاﺗﮋ »ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ«.
ﺗﻔﺎوتﻫﺎ و ﺗﻮازیﻫﺎ ﺑﲔ ﺟﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اوﮐﺮاﯾﻦ

اوﻟﲔ ﺗﻮازی:دادهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد زﯾﺮ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ وﺟﻮد اﺳﱰاﺗﮋی اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮐﺮدن اوﮐﺮاﯾﻦ دارﻧﺪ .ﺑﺮ ﺣﺴﺐ »اﺧﺒﺎر ﯾﺎﻫﻮ«

۳

ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎ از ﺳﺎل ) ۲۰۱۴در دوران اوﺑﺎﻣﺎ( ﺷﺮوع ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻧﲑوﻫﺎی اوﮐﺮاﯾﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﱪد ﯾﮏ ﺟﻨﮓ
»ﭼﺮﯾﮑﯽ« و ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﺷﻮرش ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﲑوﻫﺎی روﺳﯽ اﺟﺮا ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻨﻊ ﮐﻤﮏ

ﺑﻪ ﻧﺌﻮﻧﺎزیﻫﺎ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۰۰ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد  ،را ﺣﺬف ﮐﺮد.

٤

آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻮرد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﯿﺶ از اﺷﻐﺎل روﺳﯿﻪ ﻃﺮح اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ ﺧﻮد را ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺟﯿﻤﯽ

ﮐﺎرﺗﺮ ﭘﯿﺶ از اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ روﺳﯿﻪ در  ۲۴دﺳﺎﻣﱪ  ۱۹۷۹ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﺴﻠﺢ ﮐﺮدن ﻣﺨﺎﻟﻔﲔ روﺳﯿﻪ در

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را در  ۳ﺟﻮﻻی  ۱۹۷۹اﻣﻀﺎء ﮐﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان از وﺟﻮد ﯾﮏ اﺳﱰاﺗﮋی ﭘﯿﺶ از اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺣﺮف زد .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در اوﮐﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻮرد اوﮐﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺰ در  ۲۰۱۴ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﻧﲑوﻫﺎی اوﮐﺮاﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﲔ وﺿﻌﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﭘﯿﺶ
آﻣﻮزش داده اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽﻫﺎ ،اﯾﻦ اﺳﱰاﺗﮋی را اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﻪ ﺣﺪود ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻠﮑﻪ

ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از اﺷﻐﺎل واﻗﻌﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎی ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

 ٢ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ زﯾﺮ ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ:
https://nsarchive2.gwu.edu/coldwar/interviews/episode-17/brzezinski2.html
ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ» :ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ورود ﻧﲑوﻫﺎی روس دو روﻧﺪ را ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ :ﺗﺤﺮﯾﻢ  ...ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻤﻞ روﺳﯿﻪ را
ﺑﺎﻻ ﺑﱪد و  ...دوﻣﯽ ﺟﻮاب ﻣﺸﱰک ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﻌﻮدیﻫﺎ ،ﻣﺼﺮیﻫﺎ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ،ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ  ...ﮐﻪ ﻫﺪف آن
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻫﺮ ﭼﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ و ﺑﯿﺸﱰ ﺷﻮروی ﺑﻮد  ...ﻣﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺎﻣﲔ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺮای ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺮدﯾﻢ«.
ﺗﺮﺟﻤﻪی آزاد.
https://news.yahoo.com/cia-trained-ukrainian-paramilitaries-may-take-central-role-if-russiainvades185258008.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cubGF0aW1lcy5jb20v&g
uce_referrer_sig=AQAAAEFnexNGgdTacKVepgy7LUMiWqe7QfWAquKOZY8vwF04TyN
4sD6fna73LbYs9v-ZadEdSGc10P052wR153_6w52aWlw8QeRDiuthjywYl3CS0UqKbo1PGCswg9alV6UhM3zcR1xSa-h9g723MO6Bigz-K-dFzMq3rfYWsTwNgtf
4
https://www.thenation.com/article/politics/congress-has-removed-a-ban-on-funding-neonazis-from-its-year-end-spending-bill/
3

ﻓﺮض ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ روﺳﯿﻪ اوﮐﺮاﯾﻦ را اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺖ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮐﺮدن اوﮐﺮاﯾﻦ
در ﺟﻬﺖ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ روﺳﯿﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻟﻮساﻧﺠﻠﺲ ﺗﺎﯾﻢ ،ﻫﺪف ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ »اﯾﻦ ﻧﲑوﻫﺎ  ،...ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ«
 »...ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اوﮐﺮاﯾﻨﯽﻫﺎ ﺑﺮای آزادی ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﯾﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ روﺳﯿﻪ در ﺧﻼل ﯾﮏ ﺷﻮرش ﻃﻮﻻﻧﯽ« ﺑﻮده اﺳﺖ.

٥

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ،ﻫﺪﻓﯽ را ﻣﺠﺪدا در ﻣﻮرد اوﮐﺮاﯾﻦ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ در ﻣﻮرد
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪی ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﺪف )ﯾﺎ اﻫﺪاف در ﻣﺠﻤﻮع( ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اوﮐﺮاﯾﻦ ﻫﻤﺎن

ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ را ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .روﺳﯿﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ و
ﺑﺎ اﺷﻐﺎل اوﮐﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎز ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.

از ﺻﺮف وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﺎزیﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻮرژوا‐
اﻣﺮﭙﯾﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اوﮐﺮاﯾﻦ و ﻫﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽﻫﺎ ﺣﻤﻠﻪی روﺳﯿﻪ ﺑﻪ اوﮐﺮاﯾﻦ را ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ

ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ روﺳﯿﻪ در ﺟﻬﺖ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶاش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﮑﺎم
اوﮐﺮاﯾﻦ ﻣﺒﲔ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﲑﻏﻢ دﯾﺪن اﯾﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﻪ ﻫﯿﭻ رو از ﺗﻨﺶ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﮑﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ و »اﺟﺎزه« دادﻧﺪ ﮐﻪ

از آﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎدهی اﺑﺰاری ﺑﺸﻮد .اﯾﻦ وﺟﻪ از روﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺟﺎﻧﯽ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد .در
ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻃﺒﻌﺎ ﻋﻘﺮب ﺑﻮاﺳﻄﻪی ﻃﺒﯿﻌﺘﺶ ﺗﱪﺋﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ رﻓﺘﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪل ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺳﺌﻮال ﮐﺮد ﭼﺮا اوﮐﺮاﯾﻨﯽﻫﺎ از ﻧﯿﺶ »ﻋﻘﺮب« اﺟﺘﻨﺎب ﻧﮑﺮدﻧﺪ؟

ﺗﻮازی دوم :ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪی اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان .در ﭼﺎرﭼﻮب ﻋﻘﻞ اﺑﺰاری )ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ‐اﺳﺘﻔﺎده(

ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ﺟﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎر ﻣﺎﱃ ﺟﻨﮓ را ﻋﻤﺪﺗﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ و ﺳﻬﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽﻫﺎ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎدهی ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮓ را آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻧﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮدهاﻧﺪ.

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اوﮐﺮاﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ درﮔﲑ )ﺑﻮﯾﮋه اروﭘﺎ( ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﻧﺎﭼﯿﺰ

آﻣﺮﯾﮑﺎ‐روﺳﯿﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﮐﻢ ﺗﺤﺮﯾﻢ روﺳﯿﻪ )ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ( ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺣﻤﺎﯾﺖ از اوﮐﺮاﯾﻨﯽﻫﺎ در ﺟﻨﮓ

ﺑﺎ روﺳﯿﻪ ﺑﺮاﯾﺶ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ (.ﻃﺒﻌﺎ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ

از ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﺪن وﺿﻊ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻤﭽﻮن  ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪی »ﺗﻌﻮﯾﺾ رژﯾﻢ« در اوﮐﺮاﯾﻦ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﺮد .ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﯾﮏ اﺷﻐﺎل ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻊ اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ در رواﺑﻂ ﻗﺪرت ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ ،در وﺟﻪ اﻗﺘﺼﺎدی

ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﻧﺪهی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ »ﺗﻌﻮﯾﺾ رژﯾﻢ«  ۲۰۱۴ﯾﺎ ﺑﻪ زﻋﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻮدﺗﺎ در اوﮐﺮاﯾﻦ ،ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر را ﺟﱪان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺷﻞ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺷِﻮ‐رون و اﮐﺴﻮن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را

ذﮐﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺲ از »ﺗﻌﻮﯾﺾ رژﯾﻢ« ﻋﻤﺪﺗﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺎز را در اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

٦

روﺳﯿﻪ و اوﮐﺮاﯾﻦ را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﮕﲑﯾﻢ ،اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪی اروﭘﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪی اﺻﻠﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﲔ روﺳﯿﻪ و آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﺮﻋﻬﺪه
دارد .اﻗﻼم ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ)ﻫﺎ( ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از (۱ :ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺗﻦ دادن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮدﺟﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽ )۱۰۰

ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو در آﻟﻤﺎن( و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ )ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺧﺮﯾﺪ اف  (۷۳۵ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ

از ﻫﺰﯾﻨﻪی آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺟﱪان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ (۲ .ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺤﺮﯾﻢ روﺳﯿﻪ ﺑﻮﯾﮋه اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪی واردات اﻧﺮژی ﻣﺘﻮﺟﻪ اروﭘﺎ
5

https://www.latimes.com/opinion/story/2022-02-25/ukraine-cia-insurgents-russiainvasion?fbclid=IwAR285GhWyTY2pJodPDOwx8aGBT5diAAPLZ1_NbzN5R_tVnylilc5LS
FgN9w
 ٦ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪهی ﮐﻢ ﺣﻮﺻﻠﻪای ﮐﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﯾﺪﺋﻮی ﻗﺪﯾﻤﯽ زﯾﺮ )ﯾﻮﺗﯿﻮپ( ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ:
)ARD Monitor, Die NATO als Kriegstreiber in der Ukraine (22.8.14
https://www.youtube.com/watch?v=qpw5qIZ7QeM
7
https://www.stern.de/politik/deutschland/f-35-tarnkappenjets-fuer-die-bundeswehr-regierung-plant-kauf-31698424.html

اﺳﺖ  (۳ﻫﺰﯾﻨﻪی ﻣﺴﻠﺢ ﮐﺮدن اوﮐﺮاﯾﻨﯽﻫﺎ  (۴ﻫﺰﯾﻨﻪی ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم و درازﻣﺪت ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن اوﮐﺮاﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ وﺟﻪ ﻣﺎﱃ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر ﺑﯿﺂورد.

اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﻮﯾﮋه در آﻟﻤﺎن ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻏﲑ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﺑﯿﻼن ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﻮﯾﮋه آﻟﻤﺎن و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺸﻮر)ﻫﺎ( دارﻧﺪ و

ﺑﻪ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ آﻧﺎن در ﺳﻄﺢ ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ در رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻟﻄﻤﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺟﻨﮓ ﺣﮑﻢ ﻣﺤﺮک
ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻧﻔﺘﯽ/ﮔﺎزی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺗﻮازی دﯾﮕﺮ :ﻫﻮﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﲑوی اﻓﻐﺎﻧﯽ و ﺑﻮﯾﮋه ﻣﺴﻠﻂ در ﺟﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﲑوﻫﺎ در

وﺟﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻧﺤﻮهی ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪی ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ دﯾﻨﯽ ،ﻧﲑوﻫﺎﺋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﲑوﻫﺎی ﺳﻠﻔﯽ‐اﺳﻼﻣﯽ وارداﺗﯽ ﺑﺎز در وﺟﻪ ﻏﺎﻟﺐ در ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮﯾﺪ

رواﺑﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﺮ دو ﻧﲑو را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮﯾﺪ رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﻠﻄﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﺳﯿﺎﺳﯽ‐اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﯽﺗﻮان در ﮐﻞ از ﺳﻠﻄﻪی ارﺗﺠﺎع اﺳﻼم‐ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﺮف زد.

در روﻧﺪ ﺟﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ از »ﻫﺮ« ﻧﲑوﺋﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ روی زﻣﲔ ﺑﺎ روﺳﯿﻪ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎﯾﺪ

ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺤﻞ آزﻣﺎﯾﺶ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا در دورهی اول ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ ﺳﻮرﯾﻪ اﺟﺮا ﺷﺪ و ﻣﻌﺮوف

ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﯿﻤﱪ ﺳﯿﮑﻤﻮر  Timber Sycamoreﮔﺸﺖ .در اوﮐﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺰ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ روﻧﺪ ،ﻧﺌﻮﻧﺎزیﻫﺎ ﻣﺜﻞ
اﺳﻼﻣﯿﺴﺖﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﯽ ﯾﺎ داﻋﺸﯽﻫﺎ ﺑﺪل ﺑﻪ ﻧﲑوی ﻫﮋﻣﻮﻧﯿﮏ و ﯾﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺸﻮﻧﺪ ،ﻧﻘﺸﯽ اﯾﻔﺎء ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺘﺎر

ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺬف ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﺌﻮﻧﺎزیﻫﺎ را ﺗﻔﺴﲑ ﮐﺮد.

ﺿﺮورت ﺣﺬف ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻟﺰوم ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﻧﲑوﻫﺎ در اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از
ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﻨﺎزﻋﺎت داﺧﻠﯽ ﺑﻮﯾﮋه ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻗﻠﯿﺖ ﻣﻠﯽ در اوﮐﺮاﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎزﻋﻪ دروﻧﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻮدﻧﺪ .اﻗﻠﯿﺖ ﻣﻠﯽ روس در اوﮐﺮاﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ  ۲۹٫۶درﺻﺪ ﺗﺎ  ۳۹٫۹٪اﻫﺎﱃ اوﮐﺮاﯾﻦ

را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻤﺎم اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ در ﺟﻬﺎن از ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﯾﮋه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺌﻮﻧﺎزیﻫﺎی
در اوﮐﺮاﯾﻦ از آﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﮐﻮﻟﻮﻣﻮﯾﺴﮑﯽ  Kolomoiskyﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار اوﮐﺮاﯾﻨﯽ )ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ

رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در ﺳﺎﯾﻪ اوﮐﺮاﯾﻦ( ﮐﻪ ﻋﻠﲑﻏﻢ ﯾﻬﻮدی ﺑﻮدﻧﺶ از ﺣﺎﻣﯿﺎن و ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺌﻮﻧﺎزی در اوﮐﺮاﯾﻦ
اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺗﯿﺎﻧﯿﺒﻮک  Tjahnybokاز رﻫﱪان ﺣﺰب اﺳﻮﺑﻮدا در ﺳﺮﮐﻮب اﯾﻦ اﻗﻠﯿﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد

ﺗﯿﺎﻧﯿﺒﻮک ﺑﻮد ﮐﻪ  ۲۰۱۴ﺣﻘﻮق ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه )ﭼﻨﺪ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن  ۲۰۱۲در اوﮐﺮاﯾﻦ( ﺣﺬف ﺷﺪ و
ﺑﻪ ﺗﻨﺸﯽ داﻣﻦ زده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪی ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻨﺎزﻋﻪ و ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ.

ﮔﺮﻓﱳ آﺷﮑﺎر ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ اﻣﺮی آﺷﻨﺎﺳﺖ ،روسﻫﺎ در اوﮐﺮاﯾﻦ ﻫﻤﺎن وﺿﻌﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺮدﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی

ﺗﺮﮐﯿﻪ و اﯾﺮان دارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺧﺎص ﻣﺒﺎرزات دو ﺟﻨﺎح ﻓﺎﺳﺪ ﺑﻮرژوا‐اﻣﺮﭙﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ۸ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در اوﮐﺮاﯾﻦ
ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﭘﺎﯾﻪی داﺧﻠﯽی ﻣﻨﺎزﻋﻪ )ﺟﻨﮓ( را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ دو ﺟﻨﺎح ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ و روﺳﯿﻪ و

ﻋﺎﻣﻠﲔ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺨﺎﺻﻤﻪی ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﲔ دو ﻣﺮﮐﺰ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣﺮﭙﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در روﻧﺪ ﻣﻨﺎزﻋﺎت داﺧﻠﯽ

ﻧﺌﻮﻧﺎزیﻫﺎ ،ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺮﮐﻮب اﻗﻠﯿﺖ روس ﺑﺎزوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در داﺧﻞ اوﮐﺮاﯾﻦ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺮای
آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻮن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻣﺎ ﻫﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﲑوﻫﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ ﯾﮑﺒﺎر ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﮐﺪام در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻬﱰﻧﺪ ،ﻃﺎﻟﺒﺎن ﯾﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروی؟« اﮔﺮ زﻧﺪه ﻣﯽﺑﻮد

اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﮐﺪام در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻬﻤﱰﻧﺪ :ﻧﺌﻮﻧﺎزیﻫﺎ ﯾﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ روﺳﯿﻪ؟« ﻧﲑوﻫﺎی ﻧﺌﻮﻧﺎزی در اﺳﱰاﺗﮋی اﻓﻐﺎﻧﯽ
٨در ﻣﻮرد ﻓﺴﺎد در اوﮐﺮاﯾﻦ و رژﯾﻢ زﻟﻨﺴﮑﯽ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل »ﻣﺎﺟﺮای اﺳﻨﺎد ﭘﺎﻧﺪورا« و ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ دو ﺣﻠﻘﻪی
اﺻﻠﯽ )روﺳﯽ و ﻏﺮﺑﯽ( اوﻟﯿﮕﺎرشﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد.

ﮐﺮدن ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﻻﺋﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻻزﻣﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ آﻧﺎن در داﻣﻦ زدن ﺑﻪ ﻣﻨﺎزﻋﺎت داﺧﻠﯽ،

ﺟﻠﻮﮔﲑی از اﺟﺮای ﻗﺮارداد ﻣﯿﻨﺴﮏ ،و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺻﻠﺢ در اﯾﻦ اﺳﱰاﺗﮋی ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ اﺳﺖ .ﭘﻮﺗﲔ اﮔﺮ ﭼﻪ
در ﻣﻮرد ﻧﻔﻮذ ﻧﺌﻮﻧﺎزیﻫﺎ در رژﯾﻢ اوﮐﺮاﯾﻦ ﺣﻖ دارد ،وﱃ ﺑﺮای او ﻧﯿﺰ ﭼﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ و ﺳﻠﻄﻪ ﻣﻄﺮح

اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻧﺎزﯾﺴﻢ .ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺮﺋﺖ ﮔﻔﺖ ،ﺑﺮای او ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﻮق اﻋﺘﺒﺎر دارد .از ﻣﻨﻈﺮ او ﻧﯿﺰ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻤﺎن ﺳﺌﻮال
ﺑﺮژﯾﻨﺴﮑﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ :ﺑﺮای ﺗﺎرﯾﺦ و در ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ روﺳﯿﻪ ﻣﻬﻤﱰ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺮگ ﻫﺰاران روس و اوﮐﺮاﯾﻨﯽ؟

ﭘﻮﺗﲔ ﻧﯿﺰ اﺑﺎﺋﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ از ﻧﺌﻮﻧﺎزیﻫﺎی اروﭘﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ اﺳﱰاﺗﮋیاش ﺑﺎﺷﻨﺪ .رواﺑﻂ ﻟﻮ ﭘﻦ
و روﺳﯿﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﲑوﻫﺎی راﺳﯿﺴﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر در اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ذﮐﺮ ﮐﺮد .ﺣﻤﺎﯾﺖ روﺳﯿﻪ
از ﺟﺎﻧﯿﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﲑاﻣﻮﻧﯽ )اﺳﺪ و دﯾﮕﺮان( ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺪارد.

ﺗﻨﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻧﲑوﻫﺎی ﻧﺎزی در اوﮐﺮاﯾﻦ در درﮔﲑیﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﻧﻘﺶ آﻧﺎن در روﻧﺪ »ﺗﻌﻮﯾﺾ رژﯾﻢ« و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اوﮐﺮاﯾﻦ ﭘﺲ از »ﺗﻌﻮﯾﺾ رژﯾﻢ« و در روﻧﺪ واﻗﻌﯽ ﺑﺮآﻣﺪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﻔﺎوتﻫﺎی دو وﺿﻌﯿﺖ
ﯾﮏ ﻋﺪم ﺗﻮازی ﻣﻬﻢ ﺑﲔ دو ﺟﻨﮓ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﻮازی ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎاﯾﻦﻫﻤﺎﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اوﮐﺮاﯾﻦ و ﺟﺎی
آﻧﺎن در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ‐ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﲔ ﯾﮏ ﺑﺮﻫﺎن ﻗﻮی در راﺳﺘﺎی ﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ )اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮐﺮدن(
ﺟﻨﮓ اوﮐﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﻨﺎﺗﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﮐﺮﯾﺲ ﻣﻮرﻓﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اوﮐﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻌﺪی ﺑﺸﻮد«) ۹.ﺗﺎﮐﯿﺪ
از ﻣﻦ اﺳﺖ( .اﯾﻦ ﺟﻨﮓ و ﺷﮑﺴﺖ روﺳﯿﻪ در آن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﮑﺴﺖ روﺳﯿﻪ در ﺣﻔﻆ »ﺗﻌﺎدل« اﺗﻤﯽ ﺑﲔ دو ﻃﺮف

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن اوﮐﺮاﯾﻦ در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ‐ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.

در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺎ از دﺳﺖ رﻓﱳ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ »ﺗﻌﺎدل« ﺑﻮﯾﮋه اﺗﻤﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻟﻄﻤﻪی وارد ﻧﺸﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ درﺟﻪ اول اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارد ،اوﮐﺮاﯾﻦ در ﮐﻨﺎر ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن در
اﯾﻦ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﻣﻘﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ دارد .ﭘﯿﻮﺳﱳ اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮ و اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻮﺷﮏﻫﺎی ﻧﺎﺗﻮ در اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﻪ »ﺗﻌﺎدل« ﻗﻮای
اﺗﻤﯽ ﻟﻄﻤﻪی ﺟﺪیای وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ را در ﮐﻨﺶ و واﮐﻨﺶ ﺑﻮش و ﭘﻮﺗﲔ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل

 ۲۰۰۸در ﺑﺨﺎرﺳﺖ ﺑﻮش ﺟﻮان اﻋﻼم ﮐﺮد ﺧﻮاﻫﺎن ﭘﯿﻮﺳﱳ دو ﮐﺸﻮر ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮ اﺳﺖ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ واﮐﻨﺶ روﺳﯿﻪ

ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ» .ﭘﯿﻮﺳﱳ اوﮐﺮاﯾﻦ و ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ روﺳﯿﻪ اﺳﺖ« )ﭘﻮﺗﲔ(

ﻫﺪف اﻋﻼم ﺷﺪهی روﺳﯿﻪ از ﺟﻨﮓ ﮐﻪ در ﻋﲔ ﺣﺎل ﺑﺮﻫﺎن ﻃﺮﻓﺪاران ﺷﺮﻣﮕﲔ و ﺻﺮﯾﺢ ﭘﻮﺗﲔ و ﻣﺪاﻓﻌﲔ ﺣﻤﻠﻪی

روﺳﯿﻪ )ﭘﻮﺗﲔ( ﺑﻪ اوﮐﺮاﯾﻦ و اﺷﻐﺎل اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭼﻪ ﺗﻮﺳﻂ راﺳﺖ اﻓﺮاﻃﯽ ﻏﺮﺑﯽ و ﭼﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﺖ/ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖﻫﺎ
در ﭼﭗ ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ ،ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺣﻔﻆ »ﺗﻌﺎدل« ﻣﻮﺟﻮد ﺑﲔ روﺳﯿﻪ و ﻧﺎﺗﻮ در ﺣﻮزهی ﻧﻈﺎﻣﯽ‐اﺗﻤﯽ اﺳﺖ .اﺳﺘﺪﻻل اﯾﻦ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﻨﯿﺘﯽ روﺳﯿﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪی ﺧﺪﺷﻪ ﻧﺎﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﲔ ﮔﻮرﺑﺎﭼﻒ و ﻏﺮب ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم
ﮔﺴﱰش ﻧﺎﺗﻮ در ﺷﺮق ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﱳ اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﻪ

ﻧﺎﺗﻮ ﺗﻐﯿﲑ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﭘﺎﯾﻪ در ﯾﮏ ﺟﻨﮓ اﺗﻤﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورد .ﻣﺘﺨﺼﺼﲔ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﻨﮓﻫﺎ از ﺿﺮﺑﻪی اول و

دوم در ﯾﮏ ﺟﻨﮓ اﺗﻤﯽ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﺑﺎ ﻓﺮض ﭘﯿﻮﺳﱳ اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮ ﮐﻪ  ۲٫۰۶۳ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮز ﻣﺸﱰک ﺑﺎ روﺳﯿﻪ

https://www.theguardian.com/world/2021/dec/04/biden-putin-call-ukraine-russia-white-
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دارد ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻮﺷﮏﻫﺎ )ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﻣﺮز اوﮐﺮاﯾﻦ( ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪی زﻣﯿﻨﯽاش ﺑﺎ ﻣﺴﮑﻮ  ۴۹۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ

اﺳﺖ ،اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدن ﻧﺎﺗﻮ در ﺿﺮﺑﻪ اول ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود .ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﺠﺪد »ﺗﻌﺎدل« ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار
ﻣﻮﺷﮏﻫﺎی روﺳﯿﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻣﮑﺰﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻼ در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاردن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ

آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل آن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﻋﺰﯾﻤﺖ ازﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ روﺳﯿﻪ ﺑﺪون دﺳﺖ ﯾﺎﻓﱳ ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺶ ﺑﻮﯾﮋه ﻋﺪم ﭘﯿﻮﺳﱳ اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﻪ

ﻧﺎﺗﻮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ .ﺻﺤﺒﺖ از ﺷﮑﺴﺖ ﻗﻄﻌﯽ روﺳﯿﻪ در اوﮐﺮاﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ

اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد و ﯾﺎ روﺳﯿﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮد ،از ﮐﺮﯾﻤﻪ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﺑﮑﻨﺪ .در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮای ﻓﻌﻠﯽ اﯾﻦ اﻣﻮر
ﻣﺮزﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ روﺳﯿﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .از ﻣﻨﻈﺮ روﺳﯿﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺮﯾﻤﻪ و اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻧﺎﺗﻮ ﮐﻪ

ﺑﺘﻮان در ﻣﻮرد آﻧﺎن ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺮد ،وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﮐﻨﺪی در ﺳﺎل  ۱۹۶۲در ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﺑﲔ دو ﺑﻠﻮک
ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻮﺑﺎ ﻣﺤﻠﯽ از اﻋﺮاب ﻧﺪاﺷﺖ ،ﮔﻮﯾﺎ ﮐﻮﺑﺎ ﮐﺸﻮری ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،و اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻃﺮف ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﺒﻮد ،ﺧﻮاﺳﺖ

ﺣﮑﺎم اوﮐﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺰ اﻣﺮوز از ﻣﻨﻈﺮ روﺳﯿﻪ اﺻﻮﻻ ﻣﺤﻠﯽ از اﻋﺮاب ﻧﺪارد.

اﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﺪم ﭘﯿﻮﺳﱳ اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮ اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﲑوزی ﻗﻄﻌﯽ روﺳﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ در
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﻧﺴﺒﯽ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﻮد ﺟﻨﮓ ﻓﯽﻧﻔﺴﻪ در ﻋﲔ ﺣﺎل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻧﯿﺰ

در ﺑﺮ دارد .آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ در ﻣﺮزﻫﺎی روﺳﯿﻪ اﻣﮑﺎن داﺋﻤﯽ دﺧﺎﻟﺖ داﺋﻤﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺪل ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺪ
ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از ﻧﲑوﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در ﻧﺤﻮهی ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ اوﮐﺮاﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻔﺎوت در وﺟﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﲔ دو وﺿﻌﯿﺖ

ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت ﺑﲔ روﺳﯿﻪ ﻓﻌﻠﯽ و روﺳﯿﻪی ﺷﻮروی در ﻃﯽ دو ﺟﻨﮓ وﺟﻮد دارد .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری دوﻟﺘﯽ روﺳﯿﻪی ﺷﻮروی
دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﺳﺎﺧﺘﯽ ﺑﻮد .روﺳﯿﻪی ﻓﻌﻠﯽ و ﻫﻤﺘﺎﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ آن دﭼﺎر ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎن و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ روﺳﯿﻪی ﻓﻌﻠﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻏﺮاق ﮐﺮد ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ رواﺑﻂ و ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی آن ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎرﻧﺪ .اﯾﻦ رواﺑﻂ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﺷﻮروی ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻔﺎوت دارد و اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﲔ »ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی«

اﻣﺮوز و دﯾﺮوز روﺳﯿﻪ ﺗﻔﺎوت اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﺠﺮای
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮرم و ﺧﻄﺮ رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ در اروﭘﺎ ،اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﯾﮏ ﺷﻮک ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ روﺳﯿﻪ

–ﺟﺰ در ﺣﻮزهی ﻧﻈﺎﻣﯽ‐ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪی اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻃﺮف)ﻫﺎی( دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺧﻼف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ )ﻧﻈﺎﻣﯽ‐اﻗﺘﺼﺎدیاش( ﻣﯽﺷﻮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ

از ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺗﻮرم ﺣﺘﻤﯽ و ﯾﮏ رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ )در اروﭘﺎ( ﺑﻮﯾﮋه اﺛﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ

ﮐﺮد و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﻣﯿﺰان اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ دو در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ و ﭘﯿﺸﺎرﺧﺪادی  ex antﻏﲑ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻻ ﮔﺎرد رﺋﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اروﭘﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺟﻨﮓ ﺑﺮای اروﭘﺎ ﺑﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ

ﺷﺪن ﺟﻨﮓ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯽﺷﻮد ۱۰.اﯾﻦ اﻣﺮ درﺳﺖ در ﺟﻬﺖ ﺧﻼف اﺳﱰاﺗﮋی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﺮدن ﺟﻨﮓ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺟﻨﮓ و ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﻮرم ﻋﺮﺿﻪای ،ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ واﻗﻌﯽ در اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ،و ﺗﻐﯿﲑ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﱃ )ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ و ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺎ ﺑﺎﻻرﻓﱳ رﯾﺴﮏ( ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﱃ اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ و
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اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎﻻ رﻓﱳ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮای ﻫﻤﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻤﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ آن ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺧﻄﺮ رﮐﻮد از
آن اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اروﭘﺎ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻠﺶ را در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﺑﺮاز ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺎرﯾﻮ ﺳﺎﻧﺘﻨﻮ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای

ادارهی ﻫﻤﲔ ﺑﺎﻧﮏ اﻋﱰاف ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﺋﯽ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ  ۱۱اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻮﯾﮋه ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی

ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻣﺸﺎوران اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ،ﻓﻮﻟﮑﺮ وﯾﻠﻨﺪ ،ﺑﻮﯾﮋه در ﻣﻮرد آﻟﻤﺎن ۱۲ﺻﺎدق اﺳﺖ .ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ )ﺑﻮﯾﮋه اروﭘﺎﺋﯽ( در ﻣﻮرد ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﱃ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺧﻄﺮ رﮐﻮد وﺟﻮد دارد ،ﺑﯽ ﺟﺎ

ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻮرم در اروﭘﺎ ﺑﺮ ﺗﻮرم در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺎﺛﲑ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد .رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اروﭘﺎ در اﻗﺘﺼﺎد
ﺟﻬﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻣﻌﺮض اﺛﺮات ﺟﻨﮓ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ،ﺗﻮرم و ﺑﺤﺮان ﺑﯿﮑﺎری اﺣﺘﻤﺎﱃ ﻧﺎﺷﯽ از رﮐﻮد ﻓﻘﻂ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﻨﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ در ﻋﲔ ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﻟﻄﻤﻪ در اﺛﺮ ﺗﻮرم و رﮐﻮد ﺑﻪ ﻻﯾﻪﻫﺎی

ﭘﺎﯾﲔ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﯽﺧﻮرد ،ﮐﻪ آراﻣﺶ آﻧﺎن ﺷﺮط ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﻘﺎء ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ.

اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ »ﻋﻘﻞ اﺑﺰاری« )ﻫﻮرﮐﻬﺎﯾﻤﺮ( و ﮐﻠﺒﯽﻣﺴﻠﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮدﺟﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻣﻘﯿﺎس

ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ،اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ )ﺑﺮﺣﺴﺐ ﯾﮏ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﯿﻨﺰی( ﺑﺪل ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮری ﺑﺸﻮد ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ )ﯾﺎ ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ( را از

رﮐﻮد ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﭘﻨﺪار راﯾﺞ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ
وزن ﮐﻤﯽ در ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺟﻬﺎن دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﻓﻘﻂ  ۱۵ﺑﻨﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺰرگ ﻏﲑ ﻧﻈﺎﻣﯽ در

ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﺷﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻞ ﻓﺮوش ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻓﺮوش ﻓﻘﻂ ﺗﻮﯾﺎﺗﺎ  ۱۰٪ﺑﯿﺶ
از ﻓﺮوش ﺗﻤﺎم ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻮده اﺳﺖ.

۱۳

وﺿﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻗﺘﺼﺎدی در روﺳﯿﻪ )رﺷﺪ ،ﺗﻮرم ،ﺑﯿﮑﺎری و ﻏﲑه( ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ »ﺧﻮب« ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ
وﺿﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ رو ﭼﯿﺰی در ﻣﻮرد ﺿﻌﻒ ﺳﺎﺧﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎد روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ )ﮐﻪ ﺑﻮﯾﮋه در واﺑﺴﺘﮕﯽ
درآﻣﺪ ارزی ﺑﻪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﱰی ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ (.اﯾﻦ

ﺿﻌﻒﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺣﺎد ﺷﺪن آﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ روﺳﯿﻪ در ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺟﻬﺎن از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ
ﻣﺮﺗﺒﻪی ﻧﯿﻤﻪﭘﲑاﻣﻮﻧﯽ ﺗﻨﺰل ﺑﯿﺎﺑﺪ) .اوﻟﮓ ﮐﻮﻣﻮﻟﻒ اﻗﺘﺼﺎددان »ﻣﻨﻘﺪ« روﺳﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﻏﺮاق روﺳﯿﻪی ﮐﻨﻮﻧﯽ را

ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﻤﻪﭘﲑاﻣﻮﻧﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﻘﻮط ﺑﯿﺸﱰ آن و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﭘﲑاﻣﻮﻧﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

۱٤

ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻮﻣﻮﻟﻒ و اﻣﮑﺎن ﺗﻨﺰل ﻣﺮﺗﺒﻪ را ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان و ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮏ داﺷﺖ(.
روﺳﯿﻪ در ﺻﻮرت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﺟﻨﮓ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﺻﺎدرات اﻧﺮژی ﺧﻮد ﺑﯿﺎﺑﺪ ،در ﻏﲑ اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ دوام ﺑﯿﺂورد .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن روﺳﯿﻪ را در ﻣﯿﺎن و

دراز ﻣﺪت در ﺻﻮرت اﻃﺎﻟﻪ ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ و ﺗﻐﯿﲑ ﺣﺪاﻗﻞ در دو اﺳﱰاﺗﮋی

اﻗﺘﺼﺎدی  (۱ﺗﻮﺳﻌﻪ داﺧﻠﯽ  (۲ﺗﻐﯿﲑ در اﺳﱰاﺗﮋی ﺻﺎدرات و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ ﺑﺎزار در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﲑ ﻏﺮﺑﯽ در
ﺣﲔ ﺟﻨﮓ اﺳﺖ .ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺰ ،در دراز ﻣﺪت روﺳﯿﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ
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ﺑﺎ ﻣﻘﺎم ﺧﻮد در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺟﻨﮓ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﺸﻬﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺧﲑ ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﺑﺮای روﺳﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﻣﺮگ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﮋﻣﻮن در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﺟﻨﮓ »واﻗﻌﯽ« روﺳﯿﻪ در واﻗﻊ در ﻣﯿﺪان ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺟﺮﯾﺎن دارد ،اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ در واﻗﻊ ﺟﻨﮓ اوﮐﺮاﯾﻦ را ﺑﺪل ﺑﻪ اﻣﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﲑوزی در

ﻣﯿﺪان ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ اﺛﺮ »ﻣﺜﺒﺖ« ﺟﻨﮓ و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ دو ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ در داﺧﻞ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺷﺮط ﺗﻮﺳﻌﻪ درونزا را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و

ﺑﺪون ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺷﺮوط دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻮرد اﯾﺮان ،اﯾﻦ اﺛﺮ »ﻣﺜﺒﺖ« ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ رژﯾﻢ ﭘﻮﺗﲔ ﺑﺮ ﺧﻼف
دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻋﻤﻼ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﯾﮏ رژﯾﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ روسﻫﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ را ﺑﺪل ﺑﻪ اﻣﺮی ﻣﺜﺒﺖ ﺑﮑﻨﻨﺪ،
ﺷﮏ داﺷﺖ .ﺑﺮ ﺧﻼف ﺣﮑﻤﺖ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮاﺳﱳ = ﺗﻮاﻧﺴﱳ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭘﯿﺶﺷﺮط اﺳﺖ.

ﻋﻠﲑﻏﻢ ﺗﻼش ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ رژﯾﻢ ﭘﻮﺗﲔ در ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺻﺎدرات و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺻﺎدرات
ﻫﻨﻮز ﺑﯿﺶ از  ۵۰درﺻﺪ درآﻣﺪ ارزی از ﻣﺤﻞ ﺻﺪور اﻧﺮژی ﺗﺎﻣﲔ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ دﻻرزداﺋﯽ ﭘﻮﺗﲔ ﻧﺴﺒﺘﺎ

ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ و او ﺳﻬﻢ دﻻر را از  ۲۰۱۳ ۹۵٪ﺑﻪ  ۲۰۲۲ ۱۰٪در ﻣﺒﺎدﻟﻪی ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﺑﺮزﯾﻞ ،ﭼﲔ ،آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و

ﻫﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﻼواﺳﻄﻪ در اﺛﺮ ﺟﻨﮓ ارزش روﺑﻞ ﺑﻪ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﯾﮏ ﺳﻨﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﮐﺎﻫﺶ

ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و روﺳﯿﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ در ﭘﯽ آن ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه را ﺑﻪ  ۲۰٪اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺪﻫﺪ .در اﺛﺮ ﺟﻨﮓ و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی

ﺻﺎدرات و واردات ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪﺷﺎن ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن اﺳﺖ .ﺧﺮوج ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ از روﺳﯿﻪ و ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ )و ﺗﻮﺳﻌﻪ( در ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺑﺎ رﺷﺪ ۱٥ﺣﺪود  ۲۰۲۱ ۴٫۶۹٪در واﻗﻊ روﺳﯿﻪ ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓ در ﺣﺎل ﺧﺮوج از رﮐﻮدی ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ  ۲۰۱۵آﻏﺎز ﺷﺪ.
ﺟﻨﮓ )و ﺗﺤﺮﯾﻢ( ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﺮوج را ﺑﺮای روﺳﯿﻪ در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻏﲑ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی رﺷﺪ ) ۲٫۹۵٪ﺑﺮﺣﺴﺐ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ دﯾﮕﺮ  (٪۱٫۸در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺣﺪود  ۷٪ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻞ ﺣﺠﻢ اﻗﺘﺼﺎد را
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۱٦

ﺑﺎ ﺑﺮآوردﻫﺎ اﺻﻮﻻ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد .ﻧﻤﻮﻧﻪی آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺨﻤﲔ اﻏﺮاق آﻣﯿﺰ )ﮐﻪ ﺷﺘﺎﺑﺰده  ۶روز ﭘﺲ از
ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ اراﺋﻪ ﺷﺪه( ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﺿﺮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﻧﺎﺑﻮدی ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻧﲑوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در  ۴روز

اول ﺟﻨﮓ ،ﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﻦ ﺿﺮر ﮐﺎﻫﺶ  ۲٫۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ ،ﻫﺰﯾﻨﻪی روزﻣﺮه ﺟﻨﮓ ۲۵‐۲۰

ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ۱۷.ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ روﺳﯿﻪ در اﺛﺮ ﺟﻨﮓ  ۱۵٪و دﯾﮕﺮی  ۲۵٪رﺷﺪ
ﻣﻨﻔﯽ ۱۸ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺨﻤﲔﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻏﺮاقآﻣﯿﺰﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺟﻨﮕﯽ ،آرزوﻫﺎ و ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻨﺤﻂ و

اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎناﻧﺪ ،وﱃ ﻣﯽﺗﻮان آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺮاﯾﺶ واﻗﻌﯽ ﻣﻌﺘﱪ داﻧﺴﺖ :رﮐﻮد ژرف
در روﺳﯿﻪ ﺣﺘﻤﯿﺖ دارد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ روﺳﯿﻪ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻓﺮﺳﻮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺗﯽ
ﮐﻪ در روﻧﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ،ﻣﯿﺰان ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ و ژرﻓﺎی اﯾﻦ رﮐﻮد را ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﻗﺒﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﮔﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی روﺳﯿﻪ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪی ﺟﻬﺎن وﺟﻮد ﻧﻤﯽداﺷﺘﻨﺪ اﺳﱰاﺗﮋی ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ روﺳﯿﻪ در وﺟﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽداﺷﺖ .ﻣﺜﺎل ﻣﺸﻬﻮر ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ  ۲۰۱۸ﺻﻨﺎﯾﻊ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم روﺳﯿﻪ
https://www.statista.com/statistics/263621/gross-domestic-product-gdp-growth-rate-in-
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russia/
16

https://www.reuters.com/world/europe/jpmorgan-shock-russian-gdp-will-be-akin-1998crisis-2022-03-03/
17
https://civitta.com/articles/civitta-easybusiness-and-cer-experts-in-ukraine-release-studyon-war-costs-for-russia-and-ways-to-support-ukraine
18
https://time.com/6160043/ukraine-oil-1970s-stagflation/

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﺎﺛﲑ ﻣﻨﻔﯽ آن ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ رﺷﺘﻪﻫﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ  ۲۰۱۹ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .روﺳﯿﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه

در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺮژی ،ﻓﻠﺰات ،ﺗﺎﻣﲔ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮم ،ﻧﯿﮑﻞ ،ﮐﻮﺑﺎﻟﺖ  ،...ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ )ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﮔﻨﺪم( و ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮ در ﺟﻬﺎن ﻧﻘﺸﯽ وﯾﮋه اﯾﻔﺎء ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﺮ ﺿﺮﺑﻪای )ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﻏﲑه( ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد

اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺳﻔﻨﺎﮐﯽ ﺑﺮای ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ »اﻧﻔﺮاد« روﺳﯿﻪ و ﺗﺤﺮﯾﻢ در دوران ﺟﻨﮓ ﺳﺮد،
ﻫﺰﯾﻨﻪی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﺑﺮای ﻏﺮب ﻧﺪاﺷﺖ وﱃ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪی آن ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﱰ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺗﺤﻤﻞ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﻏﺮب )اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص آﻟﻤﺎن( ﺑﺴﯿﺎر دردآور اﺳﺖ ،و ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی درازﻣﺪت دارد .ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎزار و ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺎزار اﻧﺮژی ﺗﺎﺛﲑ

ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪی ﺧﻮد ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ در ﺳﻄﺢ ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻤﻪی
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﻣﺴﺎوی اﻣﺎ ﺗﺎﺛﲑ ﻣﯽﮔﺬارد و ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﻮﯾﮋه ﻓﺮودﺳﺘﺎن ،ﮐﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ

اﻗﺘﺼﺎدی دارﻧﺪ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ :ﺗﻮرم و ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ واﻗﻌﯽ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در اﺛﺮ ﺗﻮرم ﺑﻠﮑﻪ در اﺛﺮ ﺗﻐﯿﲑات
در اﻗﺘﺼﺎد »واﻗﻌﯽ« .در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻓﻌﻠﯽ در ﺟﻬﺎن )رﮐﻮد و ﮐﺮوﻧﺎ( ﻫﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺼﻤﺎﻧﻪای ﭼﻪ از ﻃﺮف روﺳﯿﻪ

و ﭼﻪ ﻏﺮب ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﮔﲑ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ» .ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی« روﺳﯿﻪ

ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺪل ﺑﻪ »ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی« ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﻮﯾﮋه در وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی اروﭘﺎ ،ﻣﯽﺷﻮد .ﻏﺮب ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﺛﺮ
زﻧﺠﲑهای )دوﻣﯿﻨﻮﺋﯽ( ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﲑی ﮐﻨﺪ .ﻫﻨﻮز ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات واﻗﻌﯽ و آﻣﺎری اﯾﻦ اﺛﺮات زود اﺳﺖ ،اﻣﺎ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰دﻻر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،و ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺎز  ۶۰٪اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻗﻄﻌﯿﺖ

ﻣﯽﺗﻮان از ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺛﺮات رﮐﻮدی آن در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن ﺣﺮف زد .اﯾﻦ در ﺣﺎﱃ اﺳﺖ ﮐﻪ

در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﮐﻨﻮن ﺑﺎ دﻗﺖ ﮔﻔﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﱳ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار

روﺳﯿﻪ را ﺟﱪان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﲑ .ﻟﻪ و ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻢ آﻣﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ا ﮔﺮ
اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﮔﺴﱰش ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ،ﯾﺎ روﺳﯿﻪ واﮐﻨﺸﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻮک دوم ﺑﻮد .ﺷﻮک دوم )ﻗﻄﻊ

ﮔﺎز ﺑﻪ اروﭘﺎ( ﺗﻤﺎم ﺗﻼشﻫﺎ را ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﺑﺤﺮان )ﺑﺮ ﻃﺮف ﮐﺮدن ﺧﻄﺮ رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ در اروﭘﺎ و در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﻬﺎﻧﯽ(

ﺑﺮﺑﺎد ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﲔ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﻻ رﻓﱳ ﺑﯿﺸﱰ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ/ﮔﺎز ﻓﺎﺟﻌﻪ آﻣﯿﺰ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﻤﻪ راهﻫﺎ ﺑﻪ رم ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻮﯾﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻫﻤﻪی راهﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﮑﻦ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪون رﺷﺪ ﭼﲔ ﮐﻪ
ﺑﺪل ﺑﻪ »ﻣﻮﺗﻮر« ﻣﺤﺮک اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻮن در ﻣﻮرد ﺧﺮوج ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﺑﺤﺮان ) ۲۰۰۸‐۲۰۰۷ﺑﺎ رﺷﺪ

ﺑﯿﺶ از  ۱۰٪در ﺳﺎل  ،(۲۰۱۰ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ ﺑﺤﺮان ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .ﻣﺸﮑﻞ اﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﲔ

ﻧﯿﺰ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن »ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺎﻣﺰاده دﺧﯿﻞ ﺑﺴﺖ« .رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮد
ﭼﲔ در دﻫﻪی اﺧﲑ از ﺑﯿﺶ از  ۱۰٪در ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﺑﻪ  ۲٫۳٪در ﺳﺎل  ۲۰۲۰رﺳﯿﺪه اﺳﺖ) .اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی
ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی رﮐﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺶ از ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﯿﺰ در ﻣﻌﺮض آن ﻗﺮار داﺷﺖ(.

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺪه ﻓﻮق را در ﭘﯿﺶﮔﻮﺋﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ/ﺻﻨﺪوق ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﺑﻬﱰ دﯾﺪ .ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﺎﻧﮏ
ﺟﻬﺎﻧﯽ/ﺻﻨﺪوق ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۴٫۴٪ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﺪ

ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﻢ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ) ۱۹.ﮐﻪ ﺑﺎز ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻈﺮورزی ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آن ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد .اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺸﱰ از ﻧﯿﻢ درﺻﺪ اﺳﺖ .ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ارزﯾﺎﺑﯽ اﻗﺘﺼﺎددان ﺑﺎﻧﮏ ﺟﯽ.ﭘﯽ.ﻣﻮرﮔﺎن ﭼﯽس و ﺷﺮﮐﺎء ﮐﺎﻫﺶ ۱٪
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد (۲۰.در واﻗﻊ اﯾﻦ رﻗﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان دﻗﯿﻖ آن روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﺎزﺗﺎب رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻗﺘﺼﺎدی روﺳﯿﻪ

19

https://www.reuters.com/markets/europe/imf-chief-georgieva-says-ukraine-war-lowerglobal-growth-forecast-2022-03-10/
20
https://www.business-standard.com/article/international/war-in-ukraine-sanctions-willhave-severe-impact-on-global-economy-imf-122030600070_1.html

ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪی ﺟﻬﺎن و اﺛﺮات ﺟﻨﮓ اﺳﺖ .از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻬﻢ روﺳﯿﻪ  ۲۰۲۱در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺟﻬﺎن  ۲۱۳٫۰۸٪ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﱳ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻓﻮق ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﮐﺎﻫﺶ )ﻧﯿﻢ اﱃ ﯾﮏ درﺻﺪی رﺷﺪ( ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.

از ﻫﻤﲔ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ روﺳﯿﻪ )در اﺛﺮ ﺟﻨﮓ و ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی( ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﺶ از
ﻫﺰﯾﻨﻪی ﻏﺮب ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ)ﻫﺎ(ی آن ﺑﺮای ﻏﺮب ﺑﯿﺶ از ﻫﺰﯾﻨﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ روﺳﯿﻪ در ﺟﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻏﺮب ﻣﺎ ﺑﻪ ازاء ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ روﺳﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ

اﺣﺘﻤﺎﱃ را ﺑﺮﭙدازد .ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﲑاﻣﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ ﺳﺎﺧﺘﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻠﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺳﻨﮕﲔ ﻧﺎآراﻣﯽﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﱃ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮرم و رﮐﻮد در ﺣﻮزهی ﻧﻔﻮذ

ﻏﺮب در ﭘﲑاﻣﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺛﺮات ﺑﺤﺮاﻧﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ روﺳﯿﻪ و
دﺧﺎﻟﺖ روﺳﯿﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد.

ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺳﻬﻢ ﻫﻤﻪی ﻋﻮاﻣﻞ ذﯾﻨﻔﻊ ﻏﺮﺑﯽ در ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ در اﺛﺮ ﺑﺤﺮان ﻣﺴﺎوی ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮد

ﻏﺮب در ﺷﺮاﯾﻂ رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ در

ﭘﯽ ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮدن ﺗﺐ اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز را دﻗﯿﻘﱰ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﺎﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮد.
ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﻋﻠﲑﻏﻢ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ و ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ دوﺟﺎﻧﺒﻪ ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ را ﺑﺮای روﺳﯿﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻃﻮل آن اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻓﺎﮐﺘﻮر را روﺳﯿﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻨﱰل ﺑﮑﻨﺪ .ﭼﺮاﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻏﺮب از اوﮐﺮاﯾﻦ و ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ را ﺑﮕﲑد ،و ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﱰاﺗﮋی آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﺮدن ﺟﻨﮓ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﮑﻨﺪ و
ﺟﻨﮓ را دﻟﺨﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﮑﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ روﺳﯿﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی ﺑﺮﺧﯽ از اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ آن را ﺑﮕﲑد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﯿﻤﯽ از  ۶۴۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ذﺧﲑهی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی روﺳﯿﻪ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،روﺳﯿﻪ ﻋﻠﲑﻏﻢ
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﻌﲔ دوﻟﺘﻤﺮدان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در اﺑﺘﺪای ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﻼواﺳﻄﻪ از ﭘﺲ ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ

ﻃﻮر ﻣﺠﺮد ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ در اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺻﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺪاوم ﺑﺪل ﺑﻪ زﺧﻢﻫﺎی
ﻻﻋﻼج ﺑﺸﻮﻧﺪ .ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ ﻟﻄﻤﻪ اﺛﺮات ﺟﻨﮓ در رواﺑﻂ دروﻧﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺮض ﻏﻠﺒﻪ روﺳﯿﻪ ﺑﺮ اوﮐﺮاﯾﻦ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﭘﯿﻮﺳﱳ آن ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮ )ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭼﻨﲔ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد( ،روﺳﯿﻪ ﻗﺎدر
ﻧﯿﺴﺖ در دراز ﻣﺪت ﻣﺎﻧﻊ ﮔﺴﱰش ﻧﻔﻮذ ﻏﺮب در ﺷﺮق ﺑﺸﻮد .ﺟﻨﮓ زﻣﯿﻨﻪی اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻔﻮذ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در روﺳﯿﻪ
ﻫﻨﻮز ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد »دوﻟﺖ = ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ« .اﯾﻦ در ﺣﺎﱃ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺮب ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ در ﺷﺮق ﺣﻀﻮر دارد.
ﺑﺮای ﻏﺮب ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻦ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﻧﲑوی ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻮن در اوﮐﺮاﯾﻦ  .۲۰۱۴اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ .اﺳﺘﺒﺪاد در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ آن ﺑﺸﻮد ،ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﯿﺎﻧﺪازد،
ﺧﻮد ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺑﻠﻮک ﺷﺮق دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن دارد .ﺟﻨﮓ اوﮐﺮاﯾﻦ در درازﻣﺪت در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻔﺮت ﻣﺮدم روس و اوﮐﺮاﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﲑو)ﻫﺎ(ی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯿﺶ از ﻧﻔﺮت ﺑﻪ رﻫﱪان ﺧﻮد اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ

اﻣﺮی ﻣﺘﻌﺎرف اﺳﺖ ،ﺗﻐﯿﲑ در اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﭼﻪ ﺑﺮای روﺳﯿﻪ و ﭼﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﺘﺎﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ و رﻫﱪان اوﮐﺮاﯾﻦ ﺧﻄﺮﻧﺎک
اﺳﺖ .در اﺛﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﺟﻨﮓ و ﻣﻠﻤﻮس ﺷﺪن اﺛﺮات آن ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻐﯿﲑ ﮐﻨﺪ،
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و در ﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﲑوﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺪﻫﺪ ،اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﺑﺮای ﺣﮑﺎم روﺳﯿﻪ و اوﮐﺮاﯾﻦ
ﺟﺪی ﻣﯽﺷﻮد.

اﻣﺮوز ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ »روﺳﯿﻪی ﺑﺰرگ« ﺑﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﺟﻨﮓ و ﻟﻄﻤﺎت اﻗﺘﺼﺎدی

ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻠﻔﺎت ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺧﻼﻗﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ در دراز ﻣﺪت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ روﯾﮕﺮداﻧﯽ ﻣﺮدم و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آﻧﺎن ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﺑﺸﻮد.

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺪﯾﻞ روﺳﯿﻪ ﮐﻪ ﺧﱪش ﻧﯿﺰ ﺿﻤﻦ ﻧﻮﺷﱳ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ آﻣﺪ ،اﺟﲑ ﮐﺮدن ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و
ﺳﻌﯽ در ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ در وﺟﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ روﺳﯿﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪی

اﻧﺴﺎﻧﯽاش را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﺮدم روﺳﯿﻪ در ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺣﺬف ﺑﮑﻨﺪ.

رﻗﺎﺑﺖ ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ و اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .دﮐﱰﯾﻦ ﺗﺮوﻣﻦ و اﺳﱰاﺗﮋی ﻧﺎﺷﯽ
از آن ﻓﻘﻂ ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارﻧﺪ .روﺳﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﲔ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪی

ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻤﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﻮذ ﻏﺮب اﯾﻦ دﮐﱰﯾﻦ را اﺟﺮا ﺑﮑﻨﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ و در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﭘﲑاﻣﻮﻧﯽ ﺣﻮزهی ﻧﻔﻮذ ﻏﺮب زﻣﯿﻨﻪی ﻣﺎدی ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻨﲔ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ را ﺑﺪل ﺑﻪ اﺑﺰار

ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻏﺮب ﺑﮑﻨﺪ .اﮔﺮ روﺳﯿﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﱪد اﯾﻦ اﺳﱰاﺗﮋی اﻣﮑﺎﻧﺎت »زﯾﺎد« اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻠﻪ در وﺟﻪ
ﻧﻈﺎﻣﯽ )ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﻋﻤﺪه ﭼﻨﲔ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﺋﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ( ﺑﺮای روﺳﯿﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

اﺳﻠﺤﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ .در ﻓﺎﺻﻠﻪی  ۲۰۱۸‐۲۰۱۴روﺳﯿﻪ ﺑﺎ  ۲۱٪ﮐﻞ ﺻﺎدرات اﺳﻠﺤﻪ در ﺟﻬﺎن ﭘﺲ از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ
 ۳۶٪ﻗﺮار داﺷﺖ.

۲۲

ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی :اﺳﱰاﺗﮋی اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﺟﻨﮓ اوﮐﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺎﯾﺸﺎء ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﲑوﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ

در اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ ،اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ ،اﻣﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮی از آن در

روﻧﺪ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻧﲑوﻫﺎی ﮐﻮر اﻗﺘﺼﺎدی ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﭘﺲ ﺻﺤﻨﻪ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺷﮑﺎف ﺑﺰرگ ﺑﲔ اﺳﺘﻔﺎده و ﻫﺰﯾﻨﻪی اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﻨﮓ اوﮐﺮاﯾﻦ اﺳﺖ )ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪی »ﺗﻌﻮﯾﺾ رژﯾﻢ«

در اوﮐﺮاﯾﻦ  ۲۰۱۴و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﭘﺴﺖﻫﺎ ﺑﲔ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪی اروﭘﺎ در اوﮐﺮاﯾﻦ ﭘﺲ از آن ﻣﺜﺎل ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ
ﺑﺮای ﻧﺤﻮهی ﺗﻘﺴﯿﻢ »ﻏﻨﺎﯾﻢ« »ﺗﻌﻮﯾﺾ رژﯾﻢ« ﺑﺮ ﺣﺴﺐ آﻣﺮﯾﮑﺎ (.روسﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮاﺳﻄﻪی ﻋﺪم دﺳﱰﺳﯽ
ﺑﻪ اﻫﺮمﻫﺎی ﻻزم ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻋﺪم دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ وﺳﺎﺋﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ اﻣﺎ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺟﺪی ﺑﮑﻨﻨﺪ و در

روﻧﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﺗﺤﺎدﯾﻪی اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ دﺧﺎﻟﺖ ﺑﮑﻨﻨﺪ .ﭼﲔ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص »ﻣﯽداﻧﺪ« ﮐﻪ اﮔﺮ روﺳﯿﻪ
ﺷﮑﺴﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺨﻮرد ،ﭘﺲ از روﺳﯿﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮد او اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﯾﮏ »درﮔﲑی« ﻓﺎﺟﻌﻪآﻣﯿﺰ زودرس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ

اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ و ﺗﻐﯿﲑ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪی ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮا ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻏﺮب ،ﭼﲔ زﻣﺎﻧﯽ را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ آوردن
ﺷﺮوط اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ ﻧﯿﺎز دارد .آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای درﮔﲑی در وﺟﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻗﺴﻤﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﺗﺎب ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻻزم و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢﺗﺎﺑﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺮﮐﺖ »آزاد« ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺷﻨﺎور ﺷﺪن

ﯾﻮآن ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ارز ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﮐﺴﺐ ﻧﮑﺮده و ﺷﻨﺎور ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ اﻧﺰوا و ﺗﻀﻌﯿﻒ

روﺳﯿﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ درﺟﻪی ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﭼﲔ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن »ﺑﺎزی« ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ
اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ ﭼﲔ را زﯾﺮ ﺳﺌﻮال ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد .اوﻟﲔ و ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ آﻧﺎن از دﺳﺖ رﻓﱳ ﻧﲑوﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﺸﻐﻮل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﭼﲔ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺷﺮوط درﮔﲑی اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ اﺳﺖ
22
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و از اﯾﻦ رو ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ رل »ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽ« و »ﺑﺎزﯾﮕﺮ« را ﻫﻤﺰﻣﺎن اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﲔ ﻧﯿﺰ اﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ دو راﻫﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ

ﺳﺎز ﺧﻮاﻫﺪ اﯾﺴﺘﺎد» ،ﺗﻨﻬﺎ« ،اﮔﺮ ﺟﻨﮓ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺸﻮد و ﺟﻠﻮی ﺗﻨﺰل ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ روﺳﯿﻪ را ﻧﮕﲑد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﺪی
اﺳﱰاﺗﮋی اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﺟﻨﮓ اوﮐﺮاﯾﻦ و ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ روﺳﯿﻪ اﺳﺖ .در راﺳﺘﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭼﲔ ،ﮔﻨﮕﺮه

ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺣﺰب در ﻧﻮاﻣﱪ اﻣﺴﺎل و رل ﺷﯽ در ﭘﯽ آن ﺗﻌﯿﲔ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﻮد.

از اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻣﺜﻞ ﺗﻤﺎم وﻗﺎﯾﻊ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻠﺦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺷﻮد» :وﻗﺘﯽ ﻓﯿﻞﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ

اﯾﻦ ﺳﺒﺰهزار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪﻣﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ «.ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ اﺧﲑ آﻓﺮﯾﻘﺎﺋﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎدهی ﺳﯿﺎﺳﯽ در زﻣﯿﻨﻪی ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ :ﻓﺮودﺳﺘﺎن ﭘﲑاﻣﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﲔ ﻓﺮادﺳﺘﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺧﻮد و رﻗﺎﺑﺖ

ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺪرﺗﻤﺪاران ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺧﻮاﺳﺖ ﺻﻠﺢ ،ﻋﺪم ﺗﻌﻬﺪ و ﺧﻠﻊ ﺳﻼح در ﺳﻄﺢ ﻧﲑوﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن را ﻣﺘﺤﺪ ﮐﻨﺪ و درﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻨﺎحﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮرژوا‐اﻣﺮﭙﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ،

ﺑﻮﯾﮋه دو ﺟﻨﺎح ﺑﻮرژواﺋﯽ در داﺧﻞ اوﮐﺮاﯾﻦ و در ﺳﻄﺢ ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺰﺋﯽ و ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ را زﯾﺮ ﺳﺌﻮال ﻣﯽﺑﺮد .ﺟﻠﻮی ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻼ در ﺟﻬﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺟﻨﮓﻫﺎی اﻣﺮﭙﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ از

ﻧﻮع ﺟﻨﮓ اول ﺷﺪهاﻧﺪ ،را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻌﯽ ﺟﺰ ﺑﺎ در ﻫﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ

و ﺗﺤﻘﻖ ﺣﺘﯽ ﻧﺴﺒﯽ آﻧﺎن ،در ﻣﺠﻤﻮع ،اﻣﮑﺎن دﺧﺎﻟﺖ اﻣﺮﭙﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﲑاﻣﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ
ﻣﺮاﮐﺰ اﻣﺮﭙﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻤﻼ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻪی ﺑﻼﻣﻨﺎزع ﺑﻮرژوازی در ﺟﻬﺎن و ﻋﺪم وﺟﻮد آﻟﱰﻧﺎﺗﯿﻮ

ﻋﻤﻠﯽ آن در ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺨﺺ ،اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﺑﺪل ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﯿﺪانﻫﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﻨﮓ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻗﻬﺮآﻣﯿﺰ ارادهی ﯾﮑﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی و ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﻗﺮاری ﯾﺎ ﺣﻔﻆ ﯾﮏ راﺑﻄﻪی ﺳﻠﻄﻪ و

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻠﺐ آزادی و ﺣﻖ ﺗﻌﯿﲔ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﻪی ﻣﻠﮑﻮتﻫﺎ ،آﺳﻤﺎﻧﯽ و

زﻣﯿﻨﯽ ،ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽاﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ آ ﮔﺎﻫﯽ و ﻋﻤﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﯾﻌﻨﯽ آزادی اﺳﺖ .ﻣﺒﺎرزه

ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ،ﻋﺪم ﺗﻌﻬﺪ و ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ،ﻧﻔﯽ راﺑﻄﻪی ﺳﻠﻄﻪی ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮓ)ﻫﺎ( و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای آزادی ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽدﻫﺪ؛
‐آزادیای ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻮاﺳﻄﻪ آ ﮔﺎﻫﯽ )ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﻞ( ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ آن اﺳﺖ و ﺑﺪون آن ﺻﺤﺒﺖ از

اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ اﻧﮑﺸﺎف او ﺷﺮط اﻧﮑﺸﺎف ﮐﻞ ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺳﺖ.

