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  ؟كراين، پيش قراول ديگر جنگ ها جنگ او

  

  نوشته شروين احمدي

  

در زندگي ، بي شك در تقويم قرن حاضر همچون تاريخ چرخشي بزرگ  ٢٠٢٢فوريه  ٢٤

با حمله به اوكراين به ثبت خواهد شد. روسيه، با زير پاگذاشتن قوانين بين المللي بين المللي 

يورش خزنده ايالت متحده به حوزه امنيتي اش پاسخ داد. با اين عمل كرملين همچنين، 

  انحصار اياالت متحده در زير پا گذاشتن قوانين بين المللي را شكست. 

  

اما برخالف  .حمله روسيه به اوكراين با زير پا گذاشتن قوانين بين المللي انجام گرفتشكي نيست كه 

. دوران تك قطبي نيست، اين عمل واقعه اي بي سابقه در جهان غرب تلقين مي كنند درآنچه رسانه ها

اي كه پس از فروپاشي ديوار برلن ظاهر گشت، به كرات شاهد جنگهائي بوده كه از سوي واشنگتن با 

ز آن با فاجعه اي انساني همراه تجاوز به قوانين بين المللي آغاز شده است. هر جنگي مستقل از داليل برو

اوكرايني ها علي رغم استقبال به ظاهر گرمي كه در اروپا از آنها مي شود، بي پناهي و بي خانماني است. 

زندگي كرده  ،اي را تجربه مي كنند كه  افغاني ها، عراقي ها ، سوري ها و.....در شرائط به مراتب بدتري

، بلكه تحليل داليل آنكردن و نه توجيه ردن اين جنگ است كاز اينرو سوال اصلي نه محكوم اند. 

  تاريخي و عوارض احتمالي آنست. شرائطدر اين  شبروز
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اياالت متحده بصورت يكجانبه به عراق صدام حسين حمله كرد. نه تنها روسيه و چين بيست سال پيش 

كرد كه صداي قاره پير هستند و بلكه فرانسه و آلمان نيز مخالف اين جنگ بودند. واشنگتن آنها را متهم 

، ابر قدرت سابق با سرشكستگي . روسيه»هر كه با ما نيست، دشمن ماست«با اقتدار اعالم نمود كه 

  واكنشي نشان نداد.

  

عمليات بمباران هوائي را در بوسي هرزه گوين انجام  ٣٥١٥ ،  ١٩٩٥در سال  پيش از آن، زماني كه ناتو

  كشور برادر سابق را با احساس تحقيري عميق نظاره مي كرد. مي داد، مسكو تكه تكه شدن 

  

 بر خاك پربار احساس تحقير روس ها  زمان گذشت و روسيه هر چند مثله شده ،  دوباره جان گرفت .

نه اتحاد شوروي ، پرچمدار روسيه اينبار  .خود را پديد آورد »قهرمانان«ناسيوناليسمي رشد كرد كه 

سرمايه داري بود كه در مبتني بر ها در مبارزه ضد استعماري، بلكه كشوري  سوسياليسم و مدافع خلق

براي ميدان داري مي كردند. در غرب  )اليگارش هاميلياردر ها (سرمايه داري  جهانآن مانند بقيه 

خيرخواهاني كه به  درغربليگارش ها تاكيد مي شود، گويا بر نقش امتمايز كردن سرمايه داري روس 

  مردم احترام مي گذارند بر سركارند.  حقوق عمومي

  

آغاز كرد. اين اولين پاسخ  ٢٠١٤اين روسيه جديد، قدرت نمائي و حضور خود را با الحاق كريمه در سال 

به پارس كردن ناتو پشت در هايش، آنچنان كه پاپ فرانسوا يادآوري كرده ، بود. سال بعد ، در سپتامبر 

منطقه اي شد كه جزو الويت هاي  خاورميانه، يعني ه وارد جنگ در، در مقابل حيرت همگان ، روسي٢٠١٥

كه از غرب دوري مي  خاورميانهروسيه از دوران شوروي با تعدادي از كشورهاي  راهبردي اش نبود.
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از يك جستند پيمان هاي   نظامي داشت اما اين امر هيچگاه  فراتر از ارسال سالح نبود. روسيه با اينكار 

و از سوي ديگر به دنبال باد كردن روحيه   ه را از پيش تدارك مي ديداحتمالي آمريكا از منطقخروج سو 

ناسيوناليستي در داخل بود كه اين حضور در صحنه بين المللي برايش يادآور دوران شوروي بود. نبايد از 

در مقابل  نظر دور داشت كه پيروزي بر جهادگران در سوريه در عين حال خاطره تلخ شكست شوروي

  كه از سوي امريكا حمايت مي شدند.را مي زدود اسالم گراياني 

  

اين ميدان داري روسيه به همراه كشورهاي ديگر در صحنه بين المللي پديداري دوران جديدي را نويد 

مي داد: پايان دوران جهان ژپوپلتيك تك قطبي. اين امر نمي توانست به وقوع بپيوندد اگر موازي با آن 

انحصار علمي و تكنولوژيكي غرب (اياالت متحده و متحدينش) زير سوال نرفته بود. ظهور اقتصادهاي 

بيش از  سه قرن  انسان سفيد * بر جهان را زير سوال  به نوظهور و در درجه اول چين، تسلط نزديك

  .  را بوجود آورد برد و جهان چند قطبي علمي، تكنولوژي و اقتصادي

  

اقتصادي و جهان ژئوپلتيك چند قطبي ، آنچه به نظر  – تكنولوژي  - چند قطبي علمي پس از ظهور جهان

مالي چند قطبي است. روندي پر تنش كه عوارض آن براي -در دست روز قرار گرفته ظهور جهان پولي

دالر پاشنه آشيل ابر قدرتي اياالت متحده با زير سوال رفتن دالر بمثابه پول مرجع، حياتي خواهد بود. 

  ست كه هيچ رقيبي نمي تواند از لحاظ نظامي برآن پيروز شود.ا

 

، گذار همين دست به دست شدن قدرت  ،بدين ترتيب آنچه در پس زمينه جنگ اوكراين ديده مي شود

است و اين جنگ احتماال تنها يكي از نبردهائي است كه جهان در از جهان تك قطبي به جهاني چند قطبي 

  رباني آن خواهند بود. آينده شاهد و انسانها ق
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  چهار اسلحه روسيه در اين جنگ

  

روسيه در اين جنگ چهار سالح اصلي دارد: توان نظامي، سوخت، غالت و روغن هاي نباتي و باالخره 

  حمايت مردم روسيه از جنگ.  

  

  : استجنگ رسيده  كردن هدف اوليه آغاز دودر حال حاضر به اش توان نظامي روسيه  با تكيه به 

كه با گذر از ماريوپل  تا  يك كمربند ايجاد اوكراين به قصد در شرق آزاد كردن مناطق روس زبان  -

 ياحتماال هدف روسيه گسترش اين كمربند تا اودسا خواهد بود تا بدين ترتيب راه ها كريمه ادامه بيابد.

  ي اوكراين را در اختيار گيرد.ئدريا

هزار نظامي  ١٣هزار نظامي بصورت دائمي و  ٦٧   اياالت متحدهخروج نيروهاي آمريكائي از اوكراين.  -

   .بصورت چرخشي در مناطق مختلف اوكراين مستقر كرده بود

  

اما اين پيروزي ها بسيار دورتر از آن چيزي بود كه از يك ابر قدرت در مقابل قدرتي فاسد تحت رهبري 

ت متحده دو هفته طول كشيد هر چند يك هنرپيشه كمدي  انتظار مي رفت. اشغال عراق توسط اياال

  اوكراين عراق صدام حسين نيست كه بيش از يك دهه تحت تحريم هاي بين المللي بود. 

  

اياالت متحده از اين جنگ استفاده كرد تا غربي را كه ترك برداشته بود مجددا حول ناتو متحد كند. در 

انسه كه به دليل لغو قرارداد زير درياپي يت را فراموش كردند و فرگزيك چشم بهم زدن اروپائي ها بر

از پشت متهم مي كرد، مجددا يار وفادار واشنگتن شد.  زدن هايش توسط استراليا، امريكا را به خنجر
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لهستان و مجارستان ، دو كشوري كه تا همين چندي  پيش  به دليل زيرپا گذاشتن استقالل سيستم 

سوي اتحاديه اروپا تهديد مي شدند ناگهان در صف اول اصل تفكيك قوا از قضائي، آزادي مطبوعات و 

  همبستگي اروپا با مردم اوكراين قرار گرفتند.

  

گرچه متحد اما در جهان منزوي است. مثال هاي با اين حال اين غرب بازسازي شده توسط امريكا ا

مقابل عظمت وزن  فراواني در اين مورد وجود دارد، اما موضع گيري عربستان و امارات، دو دولتي كه در

مي گويند كه موش  ژئوپلتيكي اياالت متحده پركاهي به حساب نمي آيند، در اين مورد قابل توجه است.

  كشتي در حال غرق شدن را ترك مي كنند. ،ها قبل از همه

  

در همين چارچوب ، روسيه با استفاده از  دو سالح ديگر خود، سوخت و غالت ، سعي مي كند كه از يك 

اروپا خدشه دار كند و از سوي ديگر انزواي ژئوپلتيك غرب را با شكستن اتحاديه را در   يكدستگي سو 

  . نمايدتحريم هاي اعمال شده عليه خود تشديد 

  

 صادر كننده  ايران به راحتي تحت تحريم قرار داد. اين كشورروسيه را نمي توان مثل ونزوئال و يا حتي 

درصد نفت در جهان است. روسيه اولين  ١٢,٦درصد گاز و  ٢٠,٦ت، درصد از توليد جهاني غال ١٩,٥

 بسياري از كشورهاي اروپاي مركزي و  .صادركننده نفت استصادركننده گاز به اروپا و دومين  

درصد و  ٦٥درصد، اتريش  ٨٠لهستان كشورهاي بالت و يا اسالوكي كامال به گاز روسيه وابسته اند و 

درصد نياز گاز خود را از روسيه تامين مي كنند. جايگزيني روسيه  ٢٤و فرانسه  درصد ٣٧آلمان و ايتاليا 

جز خط  ياگر هم عملي باشد احتياج به وقت دارد و بسيار هزينه بر است. قيمت گاز وقتي از طريق ديگر

  لوله به مقصد برسد بسيار گران تر خواهد بود.
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نج زا خواهد بود و سرودهاي شت در اروپا تاز سوي ديگر مسئله پناهندگان اوكرايني در دراز مد

همبستگي را به فريادهاي خشن ضد خارجي تبديل مي كند. فراموش نكنيم كه تبليغات راست افراطي در 

كار كارگران فرانسوي را گويا كه متمركز بود فرانسه  قبل از حمله به مسلمانان ، حول لوله كش لهستاني 

در دور دوم انتخابات مي دزد. راست افراطي در تمام اروپا رو به رشد است و در فرانسه با قدرت 

  .و بحث درباره پناهندگان اوكرايني از حالت تابو خارج مي شود رياست جمهوري حضور يافت

  

د.چگونه مي توان استقبالي كه از مسئله پناهندگان اوكرايني از جنبه ديگري به انزواي غرب دامن مي زن

آنها مي شود را با رفتاري مقايسه نكرد كه پناهندگان سوري، افغاني و افريقائي قرباني آنند. رسانه هاي 

اروپائي آنرا سانسور مي كنند اما در تمامي جهان از خاورميانه تا افريقا با خشم به اين منظره نگاه مي 

يادآور شهرهاي كان و كاپري، درياي مديترانه نه  فيروزه اي شود. براي يك افريقائي، ساحل هاي

جوالنگاه اليگارش هاي روسي و غربي،  بلكه زنده كننده خاطره هزاران پناهنده اي است كه جسد غرق 

  شده شان به آنجا رسيد و بي نام و نشاني به خاك سپرده شدند.

  

سان دوستي ظاهري غرب مي شود كه در اين خشم منبع تغذيه اي براي پروپاگاند روسيه برعليه ان

سالهاي اخير بنام مبارزه با ديكتاتور هائي كه متحد او نبودند، در ليبي و سوريه ، كشورها را نابود كرده 

  است.

  

بسيار شكننده است. شكي نيست كه علي رغم تاثيرات  ،از جنگ روس هااما سالح چهارم روسيه، حمايت 

، هنوز اعتراض هاي وسيع ديده نمي شود. اگرچه رسانه ها در روسيه منفي تحريم هاي غربي بر اقتصاد

و رسانه هائي كه در شوروي آنزمان بازهم بيشتر تحت سانسور هستند اما در مقايسه با جنگ افغانستان 

تحت سانسور بودند، انعكاس نارضايتي ناچيز است. اما هيچ ضمانتي وجود ندارد كه در صورت طوالني 
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در دراز  سالح چهارمشتواند بر روي  نميشود. روسيه نيتي رشد نكند و همه گير شدن جنگ، نارضا

  مدت حساب كند.

  

  چين هدف بعدي

  

در يورش اياالت متحده براي حفظ جهان يك قطبي در حال فروپاشي، چين هدف بعدي است. اتحاد 

اقتصادي پكن  بازسازي شده غرب حول واشنگتن به بهانه جنگ اوكراين، در خدمت حمله به قدرت 

است كه بتوان آنها را در  ياست . روياي واشنگتن ايجاد اتحاد و پيوند هاي اقتصادي اي آنچنان استوار

   .خدمت تحريم بزرگترين صادر كننده جهان به كار گرفت

  

اما تحقق اين رويا به چه معني خواهد بود ؟ توقف و فروپاشي جهاني سازي، روياي ديرينه سرمايه داري 

به آلمان آغاز قرن بيستم امپراتوري هاي استعماري اروپا در مقابل رشد فزاينده سرمايه داري  ؟  در

اما نبايد جنگ جهاني اول منجر شد.  كه به آغاز شده بود، پايان دادند ١٨٨٠جهاني سازي اول كه از دهه 

ت. كاالها در  ملت انجام مي گرف -در چارچوب دولتسرمايه داري  رشد فراموش كرد كه در آنزمان، 

هاي خود  رتوليد مي شد و نقش ديگر كشورها اهداي مواد خام و مواد خوراكي و حفظ بازا متروپل ها

ملت ها ، وظيفه حفظ چنين شرائطي و  استيال بر  - ارتش هاي دولت براي اربابان استعمارگر بود.

د صنعتي جهان را برعهده درصد تولي ٤٠انگلستان، جزيره اي كوچك، نزديك به  مستعمرات را داشتند.

  داشت.
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ملت رها كرده و آنجا كه بخواهد توليد و آنجا كه بخواهد مي -امروز سرمايه داري خود را از بند دولت

، مي برد منفعت بيش از همه از اين وضعيتفروشد. آيا سرمايه داري جهاني و از جمله وال استريت، كه 

آيا تاريخ تكرار مي شود  و جهاني سازي متوقف مي شود و پايان مي  اجازه چنين برگشتي را مي دهد ؟

  گيرد ؟ 

  

روياروئي اياالت متحده با چين امري آسان نخواهد بود. بسياري از متحدان آن در رشد اقتصادي چين 

منافع و وابستگي هاي تكنيكي جدي دارند. چين  امروز آن كشور عقب افتاده از لحاظ علمي نيست كه 

  ا دو جنگ ترياك به زانو درآوردش.بتوان ب

  

از سوي ديگر ايالت متحده جز بازوي نظامي اش وسيله ديگري براي مقابله با چين ندارد. نه رشد 

اقتصادي و نه رشد علمي و تكنيكي اش ضمانت كننده استيال بر امپراتوري ميانه است. تنها جنگ مي 

بوجود آورد. اتحاد جهاني كه اينبار حتما ضعيف تر و ي تواند همانند تقابل با روسيه برايش يك اتحاد جهان

منزوي تر خواهد بود. از همين حاال مي توان صداي پارس كردن سگ هاي امريكا را  پشت درهاي چين 

  شنيد. پكن در حال حاضر به آن توجهي نمي كند اما تا كي ؟

  

،  را صيقل مي دهد، چشم اما چين به نظر مي رسد در همانحالي كه سالح اصلي اش، رشد اقتصادي

اسفنديار امريكا، دالر را هدف قرار داده است. زير سوال بردن مرجعيت دالر از طريق توسعه رمز ارزهاي 

دولتي مي تواند تمام نهادهائي را كه دالر با تكيه بر آنها تسلط اش را بر بازار جهاني اعمال مي كند، دور 

يكي از اصلي ترين نقاط درگيري بين اياالت متحده و جين بزند. جنگ پولي از هم اكنون آغاز شده و 

  است.

  



 
   ٢٠٢٢ مهماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي: 

  
 
 
 
 

مشكل بزرگ بشريت با اين جنگ ها مسلح بودن طرفين به سالح اتمي است. يك جنگ اتمي حتي 

محدود برنده اي نخواهد داشت. اما در طي جنگ دوم جهاني كه وحشيانه ترين چهره هاي قدرت ها را 

ژنو در مورد عدم  ١٩٢٥گاز سمي استفاده نكرد و همه به كنوانسيون نشان داد، هيچكدام از طرفين از 

  آيا چنين سناريوئي در مورد سالح هاي اتمي بوقوع خواهد پيوست ؟ استفاده از آن وفادار ماندند.

  

اين شعر نماد » . مسئوليت انسان سفيد« * انسان سقيد: اشاره به شعري از روديار كيپلينگ تحت عنوان 

  آنهاست. » متمدن ساختن«سياست امپرياليستي و سلطه بر كشورهاي ديگر به بهانه 

  

  

  

  

  

  

  

 


