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  بین الملل  

اوکراین و روابط روسیه با غرب 
بحران اوکراین، جدا شدن شبه جزیره کریمه از این کشور و الحاق شدن 
آن به روسیه، به معضلی جدی در روابط بین مسکو و کشورهای اروپایی 
مواجه ش��د. آمریکا هم در این میان برای ثابت کردن نقش سیاسی خود 
در هر بحران جهانی، وارد میدان ش��د و تحریم هایی را علیه این کشور به 
اجرا درآورد. روس��یه با این حال بعد از گذشت یک سال از بحران اوکراین 
همچنان به عنوان یک��ی از قدرت های تاثیرگذار در مس��ایل منطقه ای 
حضوری پر رنگ در مسایل جهانی دارد. انزوا و تحریم روسیه، تا امروز به 
نتیجه خود نرسیده اس��ت و آنطور که کارشناسان سیاسی بیان می کنند، 
به احتمل زیاد در آینده نیز نمی تواند از عزم روس��یه برای پیگیری منافع 

ملی اش در دنیا جلوگیری کند. 
روز ش��نبه و در شرایطی که در حدود بیش از یکس��ال از بحران اوکراین 
گذش��ته است، ویکتوریا نولند دس��تیار وزیر امور خارجه آمریکا به روسیه 

نسبت به عواقب تشدید مناقشه در شرق اوکراین هشدار داد.
نولند در یک برنامه تلویزیونی در ش��بکه تلویزیونی اوکراینی 112 گفت: 
در صورت تشدید مناقش��ه در منطقه دونباس )در شرق اوکراین( آمریکا 
فشارها بر روسیه و شبه نظامیان در این منطقه را افزایش خواهد داد. وی 
افزود: به طرف روس به صراحت اعالم کرده ایم که تا زمانی که توافقنامه 
مینسک به طور کامل اجرا نش��ود تحریم ها در مورد روسیه ادامه خواهد 
داشت. توافقنامه مینس��ک 12 فوریه 2015 در اجالس سران گروه چهار 
نورماندی شامل روسیه، اوکراین، فرانسه و آلمان در پایتخت بالروس امضا 
شد. دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: 
واشنگتن آماده است در صورت تشدید مناقشه در شرق اوکراین فشارها 
بر روسیه را افزایش دهد. وی همچنین یاداوری کرد که آمریکا در راستای 
کمک های نظامی و آموزش نیروهای اوکراینی 150 میلیون دالر به این 
کشور کمک کرد. نولند گفت: امیدواریم که تش��دید فشارها )بر روسیه( 
و افزایش توانمندی اوکراین، روسیه و سران تشکیالت تحت فرماندهی 
آن ها در دونتس��ک و لوهانس��ک را وادار به اجرای توافقنامه مینس��ک و 
تعهدات خود در این زمینه کند. در غیر این صورت بهای مساله برای آن ها 

افزایش خواهد یافت.
بحران اوکراین عامل تشدید تنش ها میان روسیه با غرب به رهبری آمریکا 
بوده است. این در حالی است که تالش های بین المللی برای پایان دادن به 
بحران اوکراین تا کنون به صلح پایدار منجر نشده و تیراندازی ها در مناطق 
مناقشه به طور پراکنده ادامه دارد و هر از چندگاهی تشدید و تعدادی قربانی 
از نیروهای دو طرف یا س��اکنان غیرنظامی این مناطق می گیرد. مسکو 

درهمین حال برای حل وفصل سیاسی مساله اوکراین تالش می کند.
تحریم روس��یه در شرایطی ش��کل گرفته است که بس��یار از کشورهای 
اروپایی مخالف اجرایی ش��دن این تحریم ها بوده هستند. یونان، ایتالیا و 
بلغارستان از کشورهایی هستند که به شدت با این مسئله مخالفت کرده 
اندو تحریم های روسیه را راهی برای ضربه زدن به اقتصاد اروپا می دانند. 

گزارش

نقش ابزار تحریم در استعمار نوین 

تحریمهایغربیکارآییخودراازدستدادهاند
ثمان�ه اک�وان ، مارال بیابان پیما- رس�یدن ایران و قدرت های جهانی به جمع بندی مذاکرات  هس�ته ای، سیاس�تمداران 
آمریکایی را به این نتیجه رسانده است که شاید دیگر استفاده از ابزار تحریم برای تحت فشار قرار دادن مسئولین یک 
کشور راه مناسبی برای پیگیری خواسته هایشان در دنیا نباشد.  بعد از مقاومت ایران و همچنین عدم کارایی تحریم های 
50 ساله کوبا، راه برای نقش فعال تر دیپلماسی و گفت و گو در دنیای جدید  باز شده است. از این رو می توان به صراحت 
بیان کرد که  متن و سند هسته ای ایران با 6 قدرت جهانی، اگر به نتیجه رسیده و به صورت جامع تدوین و نهایی شود، 

ابعاد جدیدی از دیپلماسی را به قدرت های جهانی نشان داده است. آنطور که در اخبار آمده است، مسئوالن آمریکایی در 
کاخ س�فید بر این عقیده اند که بعد از کوبا و ایران، می توانند مش�کالت خود با س�ایر کشورها از جمله روسیه را نیز از بین 
برده و دیگر از روش های جنگ سردی برای حل مشکالت بین المللی خود استفاده نکنند. اما گفت و گوی هسته ای ایران 
با قدرت های جهانی چه معنی ای برای ساختارها و روش های دیپلماسی در جهان خواهد داشت؟ در دو گزارش پیش رو به 

این مسئله و همچنین نقش گفت و گوهای هسته ای ایران در نوع رفتار غرب با روسیه پرداخته شده است : 

نظامیان آمریکایی یک باره به این نتیجه رس��یده اند که روس��یه 
خطری جدی برای موجودیت آمریکا اس��ت. کش��ورهای غربی 
یعن��ی آمری��کا و متحدین اروپایی اش به س��ادگی تم��ام به این 
نتیجه رس��یده اند که می توانند با ابزار تحریم به عنوان ابزار جدید 
استعماری، کش��ورها را وادار به پیروی از خواسته هایشان کنند. 
این ادعا ت��ا حد زیادی غی��ر طبیعی به نظر می آی��د. جیمز دبورا 
مس��ئول نیروی هوایی ایاالت متحده گفته اس��ت : »به نظر من 
روس��یه بزرگ ترین تهدید علیه آمریکا اس��ت.« او مانند رییس 
کمیته نیروهای مسلح کنگره احساس می کند که روسیه یکی از 
کشورهایی اس��ت که تهدیدی به وضوح جدی برای موجودیت 

آمریکا به شمار می رود. 
معمواًل از سیاستمداران انتظار می رود که در خصوص گفته هایشان 
بس��یاری از مسایل را مورد توجه قرار دهند. اما این مسایل زمانی 
که به نظامیان می رسد، باید با احتیاط بیشتری بیان شود. این تنها 
سیاستمداران نیستند که اخیراً به این نتیجه رسیده اند که روسیه 
اولین تهدید جدی برای آمریکا اس��ت این روزها تعداد زیادی از 

نظامیان آمریکایی در این باره هشدار می دهند. 
این هشدارها زمانی اعالم شده است که آمریکا قرار است در حدود 

40 هزار نیروی ارتش خود را به دلیل مسایل مالی تعدیل کند و به نظر 
می رسد با وجود لفاظی های نظامیان، واشنگتن روسیه را آن قدرها 
هم دش��من درجه یک خود نمی داند. با این حال زبان و محاوره بین 
مقامات مختلف کش��ورها در این زمینه بس��یار مهم است. کلمات 
روایت می شوند و روایت ها تصورات سیاس��ی را به وجود می آورند 
و سیاس��ت ها در نهایت واکنش های سیاس��ی را به وجود می آورند. 
می توان این مسئله را در واکنش ها و سخنرانی های رییس جمهور 

روسیه نیز مشاهده کرد. 
شاید گفته شود دو کش��ور دوباره به فضای قبل از پایان جنگ سرد 
بازگش��ته اند اما این، تنها فضایی نیست که مسکو و واشنگتن را به 
خود جذب کرده اس��ت. پوتین اخیراً به غرب هشدار داده است که با 
روسیه بازی نکند و واشنگتن نیز به فکر ادامه روش های جنگ سردی 

در  مقابل  روسیه است. 
اما بعد از هم��ه این نظریه ها و احتماالت، آی��ا واقعاً می توان جواب 
مثبتی به این س��ؤال داد که آیا روس��یه تهدیدی جدی علیه آمریکا 
اس��ت؟ در تئوری، روسیه با داشتن زرادخانه هسته ای می تواند یک 
کشور را به کلی نابود کند. اما نابود کردن یک کشور تنها وابسته به 
سالح های طرف درگیر نیست و تمایل یک کشور برای از بین بردن 
کشور دیگر اصل اساسی برای آغاز هر جنگی است. به همین دلیل 
می توان گفت در این شرایط تمام کشورهای دارای ذخایر هسته ای 

مانند انگلستان و فرانسه نیز می توانند دشمن آمریکا تلقی شوند. 
حال باید به این س��ؤال پاس��خ داده شود : »آیا مس��کو به دنبال به 

راه انداختن جنگ علیه آمریکا است؟« تاکنون که چنین شواهدی از 
رفتار مسکو به دس��ت نیامده است. در حال حاضر بهترین نیروهای 
روس��یه  در نزدیکی اوکراین مشغول فعالیت هستند و تنها 10 تا 12 
هزار نفر از نیروهایش در این کشور مشغول فعالیت هستند. بسیاری 
از این نیروها نیز سربازهای آموزش ندیده و نیروهای ارتشی هستند 
که به صورت آماده باش در روسیه مستقرند اما عماًل کارایی ارتش 
برای رزم را ندارند. اگر بخواهیم این نفرات و نیروها را با ناتو مقایسه 
کنیم و – البت��ه نیروهای ناتو منهای ارتش آمریکا و کانادا – به این 
نتیجه می رسیم که ناتو در زمان فعلی نیروهای آموزش دیده بیشتری 
نسبت به روسیه دارد و دارای نیروهایی سه برابر ارتش روسیه است. 
برخی از تحلیلگران بر این عقیده اند که پوتین با اس��تفاده از روحیه 
ملی گرایی و قدرت طلبی مردم روسیه توانسته ارتشی قوی را برای 
خود فراهم س��ازد و به همین دلیل تعدادی از کش��ورها را با خود در 
بحران دیپلماسی قرار می دهد تا نیروی خود را به جهان نشان دهد. 
این روند را می توان در روند رهبری ارتش شوروی در جنگ جهانی 
اول مشاهده کرد. با این حال پوتین و مردم روسیه به خوبی می دانند 
ک��ه چگونه باید از قدرت خود به عنوان یک��ی از قدرت های جهانی 
استفاده کنند. نمی توان ش��رایط فعلی را با جنگ جهانی اول مشابه 
دانست چرا که روس��یه هم اینک از قدرت دیپلماسی فعال و پویا نیز 
برخوردار است و نیازی به استفاده سریع از موشک های هسته ای و 

یا سایر اقدامات جنگی ندارد. 
می توان از این موضع نیز به قدرت روس��یه اش��اره کرد: مسکو هم 

اینک نی��ازی به جنگ برای اثب��ات قدرت خود ندارد روس��یه این 
روزها به چالش��ی برای غرب تبدیل ش��ده اما این مسئله به بزرگی 
گفته های نظامیان آمریکایی نیس��ت. روس��یه این روزها تهدیدی 
برای آمریکا نیس��ت. بلکه در موارد نادر می توان گفت که روس��یه 
اگر بخواهد قدرت نمایی هم داش��ته باش��د، به قدرتی برای تهدید 
همس��ایگانش تبدیل می شود. روس��یه را نباید این روزها با قدرت 
جنگاوری و س��الح هایش تهدید دانس��ت بلکه این کشور را باید با 
توانایی اش در دخالت در امور کش��ورهای منطقه و همچنین نظم 
جهانی به وجود آمده توسط قدرت های غربی سنجید. در وهله بعدی 
باید این مس��ئله را در نظر داشت که روس��یه نه به خاطر تانک ها و 
موشک ها و سالح هایش بلکه به خاطر ظرفیتش در فناوری اطالعات 
و همچنین روابط با کشورهای منطقه برای آمریکا خطر به حساب 
می آید. هم اینک بسیاری از مسائل منطقه ای نیازمند حضور پر رنگ 
و همکاری روسیه با مجامع جهانی است. از گفت وگوهای هسته ای 
و اجرای توافق به وجود آمده میان ایران و قدرت های جهانی گرفته 
تا مبارزه با داعش و در مس��ایل بزرگ تر چون ایستگاه های فضایی 
بین المللی و همچنین مبارزه با تجارت مواد مخدر نقش روس��یه و 
همکاری و هماهنگی او با قدرت های جهانی و به خصوص آمریکا 
به شدت قابل توجه است. مس��ئله بعدی در نوع رفتار با روسیه این 
اس��ت که با برقراری تحریم ها و همچنین انزوای روسیه و برخورد 
با فشارهای دیپلماتیک سیاسی و اقتصادی نمی توان انتظار داشت 
که رژیم سیاس��ی موجود در این کشور تضعیف شده و یا به صورت 

کلی از بین برود. شاید در کوتاه مدت فشارهای سیاسی و اقتصادی 
بر این کش��و وارد شود اما فش��ارهای بعدی در واقع فشار و تحریم 
اقتصادی دنیا و رویارویی غرب و ش��رق در این میدان خواهد بود. 
می توان به راحتی مش��اهده ک��رد که کرملی��ن در طوالنی مدت 
توانایی تطبیق دادن سیاس��ت هایش با مس��ایل جدی��د را خواهد 
داشت. در نهایت رویارویی آمریکا و متحدان اروپایی اش با روسیه، 
ب��ه از بین رفتن هماهنگی و نظم موج��ود در اروپا نیز منجر خواهد 
ش��د. در مس��ایلی نظیر بحران اقتصادی در یونان همه شاهد این 
مسئله بودند که اگر پوتین و روسیه بخواهند، می توانند باعث ایجاد 
ش��کاف های جدی تر در نظم و قانون های موجود در اروپا باشند. از 
هم اینک می توان این مسئله را در نظر گرفت که کشورهای بعدی 
که برای تقویت اوضاع خود به روسیه پناه می برند، چه کشورهایی 
خواهند بود. تحریم ها همچنین باعث تقویت سیاس��ت خارجی و 
حس وطن پرستی روس ها شده و جهان را در برهه ای از تاریخ قرار 
می دهد که روس ها بیش��تری همکاری را با یکدیگر علیه دشمن 
واحد خارجی خواهند داشت. این موضوع با توجه به هدفی که غرب 
از انزوای روسیه دنبال می کند، کاماًل اقدامی عکس و غیر مناسب 
است. تحریم ها این روزها دیگر پاسخ مناسبی به کسانی که آن ها 
را اجرا کرده اند نمی دهد. این مسئله در کل دنیا و به خصوص در مورد 
سه کش��ور مهم یعنی کوبا، ایران و روسیه دیده شده است. هر کس 
با هر هدفی که تحریم ها یک جانب��ه را اعمال می کند در نهایت به 
این تصمیم می رسد که دیپلماسی بهترین راه برای پیشبرد اهدافش 
بوده است. این رویارویی تنها مشکلی را برای غرب به وجود می آورد 
به نام جدایی و شاخه شاخه شدن قدرت های اروپایی. هم اینک نیز 
این کشورها روند و رفتار و مواضع معینی در برابر تحریم های روسیه 
اخذ نکرده اند این رویارویی تنها می تواند مشت گره کرده و قدرتمند 

اروپایی و آمریکایی را برابر روسیه باز کند.  
 مارک گلوتی – نشریه مسکو تایمز 

دنیا در تاریخ چهاردهم جوالی س��ال ج��اری میالدی در حالی بیدار 
ش��د که  مذاکرات  هس��ته ای ایران با قدرت های جهانی به نتیجه و 
جمع بندی خود رسیده بود. با این حال به نظر می رسد که اجازه دادن 
به ایران برای گس��ترش فعالیت های هسته ایش تنها معضل امنیتی 
آمریکا در کوتاه مدت نبوده است. اوباما پیش از رسیدن به جمع بندی 
هسته ای با ایران وعده هایی داده بود که گمان می رود نتواند آن ها را 
به موقع اجرایی سازد. یکی از این وعده ها، زمانی مطرح شد که اوباما 
به پراگ رفته بود. آنطور که سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه 
روز سه ش��نبه گذش��ته در جمع خبرنگاران در وین مطرح کرد، حاال 
نوبت آمریکا اس��ت که وعده خود را اجرایی س��ازد. »اوباما در آوریل 
سال 2009 در پراگ قول داده بود که در صورتی که به زعم او، تهدید 
هسته ای ایران برای منطقه برطرف شود، دیگر نیازی به ایجاد یک 
گسترش سیستم دفاع موشکی در اروپا نخواهد بود؛ و این سیستم به 

زودی برچیده خواهد شد.« 
الوروف در جمع خبرنگاران بیان کرد : »این مس��ئله را به همکاران 
آمریکایی خود گوشزد می کنیم که باید واکنشی در قبال این گفته اوباما 
داشته باشند و ما در انتظار عملکرد مناسب از سوی مسئوالن آمریکایی 
خواهیم بود.« به بیان بهتر، روسیه هم اکنون که ایران به جمع بندی 
هسته ای با قدرت های جهانی رسیده است، انتظار دارد که این وعده 
به خوبی اجرایی ش��ود و سیستم دفاع موشکی در کشورهای اروپایی 
برچیده شود. شاید مس��ئوالن آمریکایی در حال حاضر این توجیه را 
برای عملی نکردن وعده هایشان داشته باشند که در هر صورت ایران 
به عنوان یک قدرت هسته ای که می تواند تحقیقات و توسعه هسته 
ای داشته باشد، همچنان مشکل اول اسراییل در منطقه است. با این 
حال بهانه ه��ای دیگری نیز برای عمل نکردن ب��ه این وعده وجود 
دارد و مهم ترین آن، روش برخورد روسیه با مسئله اوکراین و حضور 
نیروهای روسی در مرز اوکراین است. روسیه هم اکنون نیز تهدیدی 
علیه کشورهای حوزه بالتیک به شمار می رود و در حال حاضر مشغول 
افزودن به سیستم های دفاع موشکی و همچنین غنی سازی برنامه 
هس��ته ای خود در سراسر روس��یه و به خصوص مرز رسمی روسیه با 
اوکراین است. مس��ئله توانایی از بین بردن کالهک های هسته ای 
یک��ی از ترس های همیش��گی مراکز دفاعی روس��یه از زمان رونالد 
ریگان و اجرایی شدن طرح دفاع اس��تراتژیک موشکی او در آمریکا 
بوده است. این مسئله همان دلیل اصلی بود که اتحاد جماهیر شوروی 
را به سقوط کش��اند. تنها یک احمق می تواند دست از دفاع موشکی 
خود در برابر روسیه بکشد  به همین دلیل  وعده اوباما قابلیت اجرایی 
ش��دن ندارد. این اولین خلف وعده اوباما و دولت آمریکا بعد از توافق 

هسته ای با ایران است.
تاد وود - روزنامه واشنگتن تایمز

  عهدشکنی اوباما 

یادداشت

با توجه به اینکه برداش�ته ش�دن تحریم های کوبا و 
جمع بن�دی مذاکرات هس�ته ای1+5 و ایران نش�ان 
داده که راهکار تحریم فایده ای ندارد ، می توان چنین 
راهکاری برای پایان دادن به تحریم های روس�یه نیز 

متصور شد؟
بع��د از حضور نیروهای مس��کو در اوکراین و الحاق ش��به جزیره 
کریمه به خاک روس��یه ، آمریکا به این بهانه تحریم هایی را علیه 
روس��یه وضع کرد.   اما باور بر این است که تحریم ها علیه روسیه 
ناکارآمد خواهد بود. حقیقت این اس��ت که قراین و ش��واهد چنین 
چیزی را نشان نمی دهد. مقامات واشنگتن در خصوص ایران این 
سیاس��ت را در مقابل مخالفان خود در پیش گرفته اند که اگر آن ها 
تحریم ها را در مورد ایران لغو نمی کردند، در آینده ایران در انزوا قرار 
می گرفت. اما، برخی از کشورها همچون چین، کره جنوبی و ژاپن و 
حتی هند بر آمریکا فشار آوردند که نمی توان به تحریم های ایران 
ادامه داد و آن ها هم از این تحریم ها متحمل ضرر ش��ده اند؛حتی 
»باراک اوباما« رئیس جمهور آمریکا نیز در س��خنانی اعتراف کرد 
که نمی توانس��تند تا ابد این تحریم ها را ادامه دهند، زیرا متحدین 
واش��نگتن از آن ها فاصله می گرفت و این کشورها اصرار داشتند 

این موضوع هر چه سریع تر حل شود. 
از سوی دیگر، ما با تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه روسیه 
روبه رو هستیم. در مورد روسیه، متحدین آمریکا، اتحادیه اروپای 
اس��ت که 400 میلیارد دالر با روسیه ارتباطات بازرگانی و تجاری 
دوجانبه داشته  اس��ت. در حالیکه این رقم برای آمریکا 20 میلیارد 
دالر برآورد شده بود. در نتیجه اروپا و روسیه بیشترین میزان ضرر 
را از این تحریم ها دیده اند. از این رو، این ادعا که تحریم ها کشورها 
را به دیپلماس��ی و مذاکره می کشاند، شواهد و قراینی بر اثبات آن 
وجود نداش��ته و متأس��فانه آمریکایی ها همچنان بر این سیاست 
نادرست اصرار دارند. بنابراین، به نظر می رسد شرایط کنونی خالف 
این ادعا را نشان می دهد و انتظار نمی رود تا آینده نزدیک، آمریکا 
تحریم های خود را علیه روس��یه لغو کند. همچنین، اگر تصمیم بر 
لغو تحریم ها باش��د، آن گاه این اقدام باید از طریق مذاکراتی بین 

اتحادیه اروپا، آمریکا و روسیه صورت بگیرد. 

آیا احتم�ال دارد که نیاز اتحادیه اروپا به گاز روس�یه ، 
در آینده ای نه چندان دور طرفین را بر سر میز مذاکره 

بنشاند؟
نه تنها وابستگی اروپایی ها به گاز روسیه از مباحث مهم در روابط 

دو طرف بوده، بلکه اتحادیه اروپا سرمایه گذاری وسیعی در روسیه 
داشته است. آلمان، انگلیس، فرانسه و ایتالیایی ها چندین میلیارد 
دالر در روسیه سرمایه گذاری کردند و اکنون این سرمایه هاست که 
در معارض خطر قرار گرفته است. از سوی دیگر، مسکو نیز به بازار 
اروپا نیاز دارد. مقدار زیادی از واردات روس��یه از قبیل، سبزیجات، 
میوه جات، لبنیات، از لهستان، فنالند، دانمارک و مناطق مختلف 
اتحادیه اروپا ص��ورت می گرفت. بنابراین، در این تحریم ها هر دو 
طرف متحمل ضرر و زیان شده اند، اما کماکان نه روسیه از موضع 
خود در مقابل اوکراین عقب نشینی کرده و نه اتحادیه اروپا تالشی 
ب��رای لغو تحریم ها انجام داده اس��ت. در نتیجه باید منتظر بود آیا 

مذاکراتی در این زمینه صورت خواهد گرفت یا خیر. 

اصرار روس�یه بر مواضع خ�ود و پذیرش تحریم ها به 
رغم مشکالت پیش آمده برخی را به این باور رسانده 
اس�ت که اساس�اً تحریم ها تأثیری بر اقتصاد مسکو 
نداشته است. ارزیابی شما چیست؟ تا چه اندازه این 

تحریم ها شرایط اقتصادی روسیه را تغییر داده است؟
اواًل، برای پاسخ به این پرسش باید به آمار و ارقامی که پیش از این 
اشاره کردم، توجه شود. پیش از این، مبادالت دوجانبه بین اتحادیه 
اروپا و روسیه 400 میلیارد دالر بوده است. با این تحریم ها نه تنها 
روس��یه بلکه اتحادیه اروپا نیز متحمل خسارت شده و این رقم به 
میزان زیادی کاهش پیدا کرده است. ثانیًا، در دو سال اخیر، روسیه 
حدود 100 میلیارد دالر فرار سرمایه گذاری داشته است که این رقم 
قابل توجهی است و چنین رخدادی بر اقتصاد روسیه تأثیر خواهد 
گذاشت. پیش از این در سال 2008 و در پی رکود اقتصادی، روسیه 
فرار سرمایه گذاری را نیز تجربه کرده بود و به این حقیقت تلخ رسید 
که فرار سرمایه گذاری بر اقتصاد کشور تأثیر منفی خواهد داشت. 
ثالثًا، روبل روس��یه در مقابل ارز کش��ورهای اروپایی مثل یورو و 
همچنین ارز آمریکا، دالر، حدود 30 درصد از ارزش��ش را از دست 
داده است که رقم قابل توجهی برای ضربه به اقتصاد روسیه تلقی 
می ش��ود. در مقابل نیز اروپایی ها که هم در روسیه سرمایه گذاری 
داش��ته و هم به گاز مسکو وابسته اند، نیز متحمل ضرر شده اند. اما 

در این میان، واش��نگتن که از تعارض بین روس��یه و اتحادیه اروپا 
استفاده می کنند، کمترین ضرر را دیده است. 

ب�ه نظ�ر می رس�د مقاوم�ت »والدیمی�ر پوتی�ن« 
رئیس جمه�ور روس�یه، در مقابل تحریم ه�ا و اصرار 
ب�ر مواضع مس�کو در مقاب�ل مباح�ث اوکراین باعث 
افزایش محبوبی�ت وی بوده اس�ت و برخی معتقدند 
فش�ار تحریم ها نیز ای�ن محبوبی�ت را کاهش نداده 

است؟ شما تا چه اندازه بر این باورید؟
در آغاز ش��کل گیری بح��ران اوکراین و الح��اق کریمه به خاک 
روس��یه و همچنین حمایت مسکو از جدایی طلبان شرق اوکراین، 
نظر سنجی های صورت گرفته در روسیه، میزان محبوبیت پوتین 
را 75 درصد نش��ان می داد و براس��اس گفته های شاهدان عینی 
در روس��یه، در ماه های اولی��ه حمایت های خیلی گس��ترده ای از 
سیاست های پوتین در مقابل اوکراین وجود داشت. به نظر می رسید 
پوتین نوعی روح ملی گرایی روسیه را در برابر غرب زنده کرده بود، 
اما با بروز مش��کالت اقتص��ادی و گران ش��دن و کمبود برخی از 

کاالها، تدریجًا این موضع تغییر کرد. 
با وج��ود ای��ن، گرایش های چپ حزب کمونیس��ت روس��یه، به 
عنوان دومین حزب قدرتمند این کشور، و همچنین گرایش های 
ملی گرایی در روسیه همچنان بر حمایت های خود از پوتین در برابر 
غرب ادامه می دهند. در مجموع قراین و ش��واهد نش��ان می دهد 
اگرچه حمایت ها از پوتین ادامه دارد، اما این حمایت ها دست خوش 

تغییر شده و کاهش پیدا کرده است.
 این در حالیست که روسیه بر موضع در برابر اوکراین ایستاده و بر 
این باور اس��ت که باید در برابر پیشروی غرب در اوکراین بایستد؛ 
چراکه اوکراین اهمیت زیادی در معادالت روسیه دارد. این کشور 
از نظر استراتژیک، نقطه حائل در برابر حمالت غرب علیه روسیه در 
طول تاریخ بوده است که می توان به حمالت ناپلئون، نظامی گری 

آلمان هیتلری و حتی دوران پس از جنگ سرد اشاره کرد. 
عالوه براین، 10 درص��د از جمعیت اوکراین روس تبار هس��تند و 
همین امر موجب فشار افکار عمومی بر دولت پوتین برای حمایت 
از آن ها، بوده اس��ت.  در نتیجه، ش��رایط به گونه ای پیچیده است 
که به آس��انی نمی توان پایان مش��کالت غرب و شرق را متصور 
ش��د. از این رو، تنش کنونی، نیازمند کنفرانس��ی است تا شرایط 
موجود را بررسی کرده و برای پایان دادن به مشکالت بین روسیه 
 و اروپا در قدم اول و مس��کو و واش��نگتن در ق��دم دوم، راهکاری

 اتخاذ کند. 

حسن بهشتی پور در گفت و گو با »حمایت«بیان کرد

آینده مذاکرات مسکو – واشنگتن در ابهام
بعد از حضور نیروهای روس�یه در کریمه، آمریکایی ها به بهانه دخالت روس�یه در امور این 
کشور تحریم هایی را علیه روسیه وضع کردند تا با این اقدام تحرکات مسکو را در اوکراین 

کاهش دهند.
 در مقابل، به دلیل جایگاه مهم  اوکراین در معادالت روسیه، از نظر ساختار جمعیتی و وجود 
روس تباران وابس�ته به روسیه  و همچنین بعد استراتژیک اوکراین، مسکو از مواضع خود 
در حمایت از اوکراینی ها عقب نش�ینی نکرده و با وجود تحریم های اروپایی ها و آمریکا به 

مقاومت خود ادامه می دهد.
در این میان، بروز جنگ س�رد جدید در روابط روس�یه و آمریکا، که پس از حضور نیروهای 

روسیه در کریمه شکل گرفت و در نهایت تحریم های اروپا و آمریکا را علیه روسیه موجب 
شد، گمانه زنی ها در مورد برقراری مذاکرات میان روسیه و آمریکا به منظور پایان تحریم ها 

افزایش داده است.
 در همین رابطه، »حسن بهشتی پور« کارشناس مسائل روسیه اشاره کرد که در تحریم های 
صورت گرفته علیه این کشور، این مسکو و اتحادیه اروپاست که بیشترین میزان خسارت 
را متحمل شده و آمریکایی ها با تضعیف دو بلوک بیشترین برد را داشته اند. وی بر این باور 
است اگرچه، تنها راه پایان دادن به مشکالت اقتصادی روسیه و اروپا برقراری مذاکراتی 

برای پایان وضع موجود است، اما کماکان شواهدی دال بر این مهم وجود ندارد. 


