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ارزيابي هنري كيسينجر از روسيه و جنگ اوكراين

وارد عصر جديدي شده ايم

جنگ سرد جدید میان روسیه و آمریکا؟

اوایل امسال پنجاهمین ســالگرد سفر ریچارد نیکســون، رئیس جمهور سابق   .
ایاالت متحده به چین و بیانیه شــانگهای را گرامی داشــتیم. بدون تردید شــما 
ایده پــرداز و تنظیم کننده توافق چین و آمریکا برای احیای روابط دوجانبه بودید. 
این توافق یک تغییر بزرگ در جنگ ســرد محسوب می شد و شــما با این ابتکار، 
چین را از روســیه جدا کردید. اما جهان امروز انگار در مسیری کامال متفاوت با آن 
دوران در حرکت است. روسیه و چین به روابط بسیار نزدیك بازگشته اند و به نظر 

می رسد ایاالت متحده در دوران جنگ سرد جدید با چین قرار دارد.
زمانی که ما به دنبال گشایش در رابطه واشنگتن و پكن بودیم، روسیه دشمن 
اصلی آمریكا محسوب می شــد اما روابط ما با چین هم در بدترین وضعیت قرار 
داشــت. دیدگاه ما که منجر به برقراری رابطه با چین شــد ایــن بود که وقتی دو 

دشمن دارید، رفتار کامال یكسان و مشابه با آنها عاقالنه نیست.
آنچه باعث شد تا واشنگتن و پكن به هم نزدیك شوند، تنش هایی بود که بین 
روسیه و چین ایجاد شد. لئونید برژنف، رئیس جمهور وقت اتحاد جماهیر شوروی 
نمی توانســت تصور کند که چین و ایاالت متحده می توانند با هم متحد شــوند. 
اما مائــو رهبر چین باوجود همه خصومت ایدئولوژیک خود با واشــنگتن، آماده 
آغاز گفت وگو بود. درواقع، اتحاد امروز چین و روســیه براساس منافع رهبران این 

کشورها شكل گرفته و به نظر من این یک رابطه ذاتا دائمی نیست.

این تصور غالب وجود دارد که ایجاد فاصله بیشــتر بین روســیه و چین منافع   .
ژئوپلیتیک آمریکا را بیشتر تأمین خواهد کرد. آیا این تصور اشتباه است؟

وضعیت ژئوپلیتیک در ســطح جهان، پس از پایان جنگ اوکراین دســتخوش 
تغییرات قابل توجهی خواهد شــد و طبیعی نیســت که چین و روســیه در تمام 
مشكالت و چالش های قابل پیش بینی منافع یكسانی داشته باشند. فكر نمی کنم 
بتوانیم اختالف نظرهای احتمالی میان چین و روســیه ایجاد کنیم اما فكر می کنم 
شرایط جهان پس از این جنگ، این کار را می کند. پس از جنگ اوکراین، روسیه باید 
حداقل روابط خود با اروپا و همچنین نگرش کلی خود را نســبت به ناتو ارزیابی 
کند. فكر می کنم عاقالنه نیست که در برابر دو رقیب به گونه ای موضع خصمانه 
بگیریــم که آنها را بیش از امــروز به هم نزدیك کند. این اصــل را باید در روابط 
خود با اروپا و در بحث های داخلی هم مورد توجه قرار دهیم. فكر می کنم تاریخ 
فرصت هایــی را فراهم می کند که در آن می توانیم رویكردهایی متفاوت را اعمال 
کنیم. این بدان معنا نیســت که هریک از این رقبا، دوستان صمیمی غرب خواهند 
شــد بلكه فقط به این معناســت که در مورد مســائل خاصی که پیش می آیند، 
امــكان اتخاذ رویكرد متفــاوت را باز می گذاریم. بنابرایــن در دوره ای که پیش رو 
داریم، نباید روسیه و چین را به عنوان دو عنصر جدایی ناپذیر کنار هم قرار دهیم.

دولت بایدن چالــش بزرگ ژئوپلیتیکی خود را دفاع از دموکراســی ها در برابر   .
حکومت های اســتبدادی می داند. شــما این رویکــرد دولت بایدن را اشــتباه 

نمی دانید؟
ما باید از تفاوت های ایدئولوژی و تفســیری که از آن وجود دارد، آگاه باشیم. 
ما بایــد از این آگاهی اســتفاده کنیم تــا آن را در تحلیل خودمــان از اهمیت 

موضوعــات در زمان بروز آنها به کار ببریم، نه اینكــه آن را به موضوع اصلی 
رویارویی تبدیل کنیم، مگر اینكه قصد داشته باشیم تا تغییر رژیم را هدف اصلی 
سیاست خود قرار دهیم. فكر می کنم با توجه به توسعه فناوری و مخرب بودن 
ســالح هایی که اکنون وجود دارد، اتخاذ سیاســت تغییر رژیم ممكن اســت با 
خصومت دیگران به ما تحمیل شــود اما ما باید از تولید آن با نگرش های خود، 

خودداری کنیم.

شما احتماال بیش از هر فرد زنده دیگری تجربه مدیریت رویارویی دو ابرقدرت   .
مجهز به ســالح هســته ای را دارید. ادبیات تند و خشن هســته ای امروزی که از 
سوی والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و اطرافیانش می شنویم، شما را از نظر 

تهدیدی که امروز با آن روبه رو هستیم، به چه نتیجه ای می رساند؟
ما اکنون با فناوری هایی مواجه هســتیم که در آن ســرعت مبادالت و ظرافت 
اختراعات، می تواند سطحی از فاجعه ایجاد کند که پیش از این حتی قابل تصور 
نبود و جنبه عجیب وضعیت کنونی این است که تسلیحات نظامی و هسته ای از 

هر دو طرف در حال افزایش است و هر سال بر پیچیدگی آنها افزوده می شود.
امــا تقریبا هیچ بحث و هشــداری در ســطح بین المللی در مــورد اینكه چه 
فاجعه ای در انتظارمان خواهد بود اگر واقعا از این سالح ها استفاده شود، وجود 
ندارد. درخواســت من به طور کلی این اســت که باید درک کنیم که ما اکنون در 
عصری کامــال جدید و متفاوت زندگی می کنیم. با گســترش فناوری در سراســر 
جهان، به طور ذاتی، دیپلماســی و جنگ به محتوای متفاوتی نیاز دارند و این یک 

چالش جدی خواهد بود.

شــما بیش از 20 بار با پوتین مالقات کرده اید. دکترین هسته ای نظامی روسیه   .
این است که اگر احساس کنند رژیم این کشور در معرض تهدید وجودی است، از 
سالح هسته ای استفاده خواهد کرد. به نظر شما در این شرایط پوتین خط قرمزی 

دارد؟
من پوتین را به عنوان دانشــجوی روابط بین الملل، سالی یک بار برای یک دوره 
شاید 15 ساله در ارتباط با بحث های راهبردی صرفا آکادمیک مالقات کرده ام. فكر 
می کردم که اعتقادات اساســی او ریشــه در نوعی ایمان عرفانی در تاریخ روسیه 
دارد و او از ایــن نظر آزرده خاطر بود که بیشــتر از شــكاف بزرگی که میان اروپا و 
شــرق وجود داشت، نشــئت می گرفت. پوتین همان زمان هم نظرش این بود که 
روســیه به دلیل تالش ناتو برای جذب کشورهای شرق اروپا مورد تهدیدی جدی 
قرار دارد اما من انجام حمله ای برای تصرف یک کشــور شناخته شــده و بزرگ را 

پیش بینی نمی کردم.
فكر می کنم او در تحلیل وضعیتی که در ســطح بین المللی با آن روبه رو بود، 
دچار اشتباه محاســباتی شد و همچنین آشــكارا توانایی های روسیه برای انجام 

چنین عملیات گسترده ای را فراتر از واقعیت موجود در نظر گرفت.
با این حال وقتــی زمان حل وفصل موضــوع اوکراین فرابرســد، همه باید این 
واقعیت را در نظر بگیرند که ما به روابط قبلی بازنمی گردیم و با روسیه متفاوتی 
روبه رو خواهیم بود؛ روسیه ای که نه حاصل اقدامات غرب بلكه حاصل اشتباهات 
محاسباتی پوتین در حمله به اوکراین است و از تبعات آن نمی تواند اجتناب کند.

آیــا فکر می کنید پوتین اطالعات درســت و دقیقی به دســت می آورد؟ و اگر   .
این طور نیست، ما باید برای چه اشتباهات محاسباتی دیگری آماده شویم؟

در تمــام این بحران ها، بایــد تالش کرد تا فهمید که خــط قرمز درونی برای 
طرف مقابل چیســت. سؤال بدیهی این است که تشدید تنش تا چه زمانی ادامه 
خواهد داشــت و چقــدر زمینه برای افزایش تنش وجــود دارد؟ و آیا به نهایت 
توانایی خود رســیده است؟ پوتین باید تصمیم بگیرد که تشدید و ادامه جنگ در 
چه نقطه ای جامعه روسیه را به اندازه ای تحت فشار قرار می دهد که شایستگی 
آن را برای اجرای سیاست بین المللی به عنوان یک قدرت بزرگ محدود می کند. 
قضاوتــی در مورد زمانی که پوتین به چنین نقطه ای برســد، ندارم. وقتی به آن 
نقطه برسد، آیا او اقدام به استفاده از سالح هایی خواهد کرد که در 70 سال اخیر 
هرگز استفاده نشده اند؟ اگر از این خط قرمز عبور کند، شاهد رویدادی فوق العاده 
مهــم خواهیم بود. زیرا مــا تجربه زندگی در جهانی را داریم که طی 70 ســال 
اخیر از سالح هسته ای در آن استفاده نشده و به هیچ وجه آمادگی پذیرش چنین 

چیزی را ندارد.

شما بارها با شــی جین پینگ، رئیس جمهور چین و اسالف او مالقات کرده اید.   .
شما چین را به خوبی می شناسید. چین چه درس هایی از این موضوع می گیرد؟

مــن گمان می کنم که هــر رهبر چین اکنون به این فكــر می کند که چگونه از 
واردشــدن به موقعیتی که پوتین در آن قرار گرفته، اجتناب کند و همچنین اینكه 
چگونه در موقعیتی قرار گیرند که در هر بحرانی که ممكن است رخ دهد، بخش 

عمده ای از جهان علیه آنها متحد نشود.
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جو بایدن به والدیمیر پوتین هشدار داده است که »شما موفق به تسلط بر اوکراین 
نخواهید شــد« و فراتر از این ســخنان، با اختصاص 33 میلیــارد دالر کمک مالی به 
کی یف، عالوه بر کمک های بشردوســتانه، نظامی و راهبردی که از آغاز تهاجم روسیه 

شــروع شد، هشــدار خود را عملی کرد. گفتمان رســمی در واشنگتن صریحا مسئله 
حمله به روسیه نیســت، بلكه کمک به اوکراین برای دفاع از خود است. اما با وجود 
تمام لفاظی های اطمینان  بخش، اهدف آمریكا با تداوم نبرد دوران جنگ سرد به خوبی 
همخوانی دارد. مســئله تنها واکنش به حمله روســیه نیســت، بلكه تضعیف آن و 
در نتیجه دلســردکردن از هرگونه انگیزه برای درگیری های جدید است. ممكن است 
اســتراتژی افراطی ایاالت متحده که در حال پیوند مجدد با انزواطلبی خاص اســت، 
غافلگیرکننده به نظر برسد، اما با توجه به نقشه های ژئوپلیتیک و رقابت میان واشنگتن 
و پكن، این اســتراتژی زیاد هم تعجب آور نیست. ســرگئی الوروف، وزیر امور خارجه 
روسیه، آمریكا را به درگیرشدن در جنگ نیابتی علیه روسیه در اوکراین متهم می کند. 

در حوالي ميدان سرخ

 اعتراضات سراسری که چراغ حکومت تزاری را 
خاموش کرد

معموال در حكومت های تونالیته، حاکمان در طول دوران حكمرانی خود، اعتراضات 
متعددی را تجربه می کنند و اگرچه در ابتدا به واســطه توسل به جبر موفق به سرکوب 
می شــوند اما رفته رفته دامنه ایــن اعتراضات در بازه های زمانی نزدیک تری گســترش 
می یابد؛ فرایندی که شــهروندان روســیه در دوران نیكالی دوم، آخرین پادشــاه تزاری 
نیــز به خوبی آن را فهــم کردند. احتماال نیكالی دوم که موفق شــده بود با فرمان تیر، 
اعتراضات سراسری روســیه را در ژانویه 1۹05 سرکوب کند، هیچ گاه گمان نمی کرد که 
این اقدامش چنان خشــمی در مردم بیافریند که کمتر از ۹ ماه بعد اعتراضات سراسری 
نانوایان، کارگران کارخانه ها و کارکنان راه آهن را رقم بزند. یا وقتی در سال 1۹07 به اعدام 
معترضان روی آورد، قطعا تصوری نداشــت که 10 ســال بعد به دنبال چندبرابرشدن 
قیمت گوشــت، سیب زمینی و ... از یک سو و ناکارآمدی در سیاست خارجی و مشخصا 
جنگ جهانی اول، ســبب شود تا اعتصابات سراســری کارگری نسخه حكومتش را در 
هم بپیچد و این بار نتواند با اســتفاده از زور قسر در برود. شاید چون او همیشه یكشنبه 
خونین در ســال 1۹05 را به خاطر داشــت که چطور با توســل به قدرت لوله تفنگ ها، 
قدرت خویش را حفظ کرد؛ غافل از اینكه میان این ســال ها به همان اندازه که متوسل 
به جبر شــده، از ســرمایه معنوی قدرتش نیز کاسته شده تا ســرانجام چنان به بحران 
مقبولیت دچار شــود که ســربازانی که ابزار ســرکوب وی بودند، نه فقط به معترضان 
شــلیک نكنند بلكه این بار به آنهــا بپیوندند. این موضوع درســت مصداق این جمله 
معروف همینگوی اســت که گفت از شخصی پرسیدند چطور ورشكست شدی؟ پاسخ 
داد ابتــدا آرام آرام که متوجه نبودم و بعد یكبــاره. اگر نگاهی به بازه زمانی اعتراضات 
در دوران نیكالی دوم داشــته باشیم،  ابتدا در میان ســال های 1۹01 و 1۹0۲ اعتراضات 
دهقانان آغاز می شــود که مطالبــه آنها کاهش مالیات ها بود؛ اما با ســرکوب جدی و 
مجازات سنگین روبه رو می شوند. البته باید توجه داشت که ریشه شكل  گیری اعتراضات 
به دسامبر 1۸7۶ بازمی گردد؛ یعنی هنگامی که نخستین تظاهرات سیاسی در روسیه در 
زمان سلف نیكالی دوم یعنی الكساندر سوم شكل گرفت. تظاهراتی که البته به شدت 
ســرکوب شد و 30 نفر از معترضان دستگیر شدند و احكام سختی برای آنها وضع شد؛ 
از جمله تبعید 10 نفر از آنها به ســیبری یا حكــم کار طوالنی مدت برای پنج فرد دیگر. 
ولی باوجود این رفتار قهرآمیز، ســرکوب و وضع احكام ســخت برای معترضان چه در 
دســامبر 1۸7۶ و خواه میان سال های 1۹01 تا 1۹0۲، شاهد شكل گیری اعتراضات مدنی 
۲00 هزارنفری در ۲۲ ژانویه 1۹05 هستیم که به موجب فرمان تیر از سوی تزار در همان 
روز 300 نفر کشــته می شوند. اما نكته قابل تأمل اینجاست که با وجود تشدید خشونت، 
بازه زمانی تكرار اعتراضات کوتاه تر می شود و تابستان همان سال اعتراضات دیگری رقم 
می خورد و دو ماه بعد در پاییز با پیوســتن دانشجویان به تظاهرات ها، یكی از بزرگ ترین 
اعتصابات سراسری تاریخ روسیه شكل می گیرد.   تولستوی در کتاب جنگ و صلح جمله 
قابل تأملی دارد که می گوید یک توده از برف را نمی توان به ســرعت آب کرد و برای آن 
زمان الزم است؛ به نظر می رسد که حكومت خودکامه نیكالی دوم که از ابزار سرکوب 
و خشــونت برخوردار است نیز به یک باره خاموش نمی شــود بلكه هربار که در مقابل 
اعتراضات و اعتصابات مسالمت آمیز مردم که ریشه معیشتی دارد، از سرکوب استفاده 
می کند، نقل همان توده برفی اســت که به آهستگی درحال آب شدن است و رفته رفته 
آتش قهرش خاموش می شــود؛ روندی که از سال 1۹01 تا 1۹17 در دوران نیكالی دوم 
به طور آشــكار هویداست و نهایتا به ســقوط حكومت تزاری منجر می شود. البته باید 
توجه داشــته  باشیم که در نظام های خودکامه الزامی وجود ندارد که مرگ دیكتاتورها 
به تولد دوران جدیدی منجر شود که نوید آزادی بدهد؛ همان طورکه طلوع آزادی پس 
از انقالب فوریه 1۹17 خیلی دوام نیاورد و به موجب انقالب دوم در اکتبر همان سال از 
ســوی لنین و طرفدارانش به سرعت غروب کرد تا این بار حكومت خودکامه دیگری زیر 
ســایه ایدئولوژی شكل بگیرد. اما حتما در این میان این پرسش نیز پررنگ است که چه 
می شود حكومت مخوف شــورویایی نیز با آن عظمت 7۴ سال بیشتر دوام نمی آورد و 
خاموش می شود؛ هفته آینده در حوالی میدان سرخ به این موضوع اشاره خواهم کرد.

شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی اســتان خوزســتان وابســته بــه وزارت 
جهــاد کشــاورزی در نظــر دارد انجــام عملیــات تخلیــه بارگیــری و کیســه گیــری 
400 هــزار تــن انــواع کــود شــیمیایی فلــه و خــاک فســفات از محمولــه کشــتی 
ــک  ــی ی ــه عموم ــزاری مناقص ــق برگ ــی از طری ــام خمین ــدر ام ــه بن ــای وارده ب ه
مرحلــه ای بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری 
مناقصــه از "دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد و ... " در بســتر ســامانه 
تــدارکات الکترونیکــی دولت)ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir  انجــام 
ــی  ــت قبل ــدم عضوی ــورت ع ــران در ص ــه گ ــت مناقص ــد و الزم اس ــد ش خواه
ــی  ــای الکترونیک ــی امض ــت گواه ــور و دریاف ــایت مذک ــام در س ــت ن ــل ثب مراح

)توکــن( را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
ــامانه:  ــه در س ــی مناقص ــار آگه ــخ انتش ــوان و تاری ــماره فراخ 1_ ش

1401/02/25 مــورخ  یکشــنبه  روز   2001005624000007
2_ نــام و نشــانی مناقصــه گــزار: شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی اســتان 
خوزســتان بــه آدرس: اهــواز_ بلــوار گلســتان نبــش خیابــان 22 بهمــن شــرکت 

خدمــات حمایتــی کشــاورزی اســتان خوزســتان
ــه: مبلــغ 500/000 ریــال مــی باشــد کــه از  ــناد مناقص ــد اس ــه خری 3_هزین
درگاه بانکــی موجــود در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت انجــام مــی گیــرد.

ــورخ  ــنبه م ــامانه: از روز یکش ــه از س ــناد مناقص ــت اس ــی دریاف ــت زمان 4_مهل
1401/02/25 لغایــت ســاعت 19 روز پنجشــنبه مــورخ 1401/02/29

ــامانه  ــزاری در س ــنهادی_ بارگ ــای پیش ــت ه ــه پاک ــت ارائ ــن مهل 5_آخری
ــورخ 1401/03/09 ــنبه م ــاعت 19 روز دوش ــا س ــورت pdf: ت بص

ــخ  ــل 45 از تاری ــد حداق ــالی بای ــنهادات ارس ــت پیش ــر اس ــه ذک *الزم ب
ــند. ــته باش ــار داش ــنهادها اعتب ــلیم پیش ــن روز تس آخری

6_تاریخ گشایش پیشنهاد روز سه شنبه 1401/03/10 ساعت 9/30
مبلــغ:  کار  اجــرای  فرآینــد  تضمیــن  نــوع  و  میــزان   _7
11/016/960/000)یــازده میلیــارد و شــانزده میلیــون و نهصــد و شــصت 
هــزار( ریــال کــه بــه دو صــورت ضمانتنامه بانکــی و یا پرداخت نقــدی ) فیش 
  IR250100004001039704005791 واریــزی( بحســاب شــبای شــماره
خزانــه  بنــام  ایــران  ایــران  اســامی  جمهــوری  مرکــزی  بانــک  نــزد 
داری کل از طریــق دســتور پرداخــت ســاتنا بــا پایــا بــا شناســه واریــز 
ــه مــی باشــد. ــل ارائ 395039757263500650000000000006 قاب
8_ آدرس و زمــان تحویــل اصــل تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار اصل 
تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع )الــف( عــاوه بــر بارگــزاری در ســامانه، 
ــا  ــر ت ــور حداکث ــته و ممه ــت دربس ــی و در پاک ــورت فیزیک ــتی بص ــی بایس م
قبــل از ســاعت بازگشــایی پــاکات بــه دبیرخانــه کمیســیون معامــات مناقصــه 

گــزار در آدرس فــوق الذکــر تحویــل و رســید دریافــت شــود.
ضمنــا جهــت کســب اطاعــات بیشــتر مــی توانیــد ضمــن تمــاس بــا شــماره تلفــن 
33345704_061 بــه آدرس اینترنتــی شــرکت www.assc.ir و آدرس پایــگاه 

ملــی اطــاع رســانی مناقصــات https://iets.mporg.ir نیــز مراجعــه فرمائیــد.
شــماره تمــاس پشــتیبانی ســامانه 1456 )تمــاس بــا دفتــر ثبــت نــام در 
بشــماره  خوزســتان  اســتان  تجــارت  و  معــدن  کل صنعــت،  اداره  ســامانه 

061 _34431083

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 
استان خوزستان 

شرکت خدمات حمایتی کشاورزیوزارت جهاد کشاورزی

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان

شناسه آگهی1317389 نوبت دوم

اثبات خالف این مدعا دشــوار اســت. ناتو به وضوح به عنوان پوششــی برای توجیه 
مداخله آمریكا در اروپای شرقی عمل می کند. در واقع به نظر می رسد درنهایت آمریكا 
ادعای پوتین مبنی بر تمایل غرب به کاهش قدرت روســیه را پذیرفته باشــد. به طور 
اعــم، ایاالت متحده که اکنون ابرقدرت بودن خود را با ظهور چین رو به زوال می بیند، 
سیاست خارجی خود را براســاس این رقابت توسعه می دهد. در دهه 1۹70، به ویژه 
در دولت نیكســون و به توصیه هنری کیسینجر، موضوع اصلی به بازی گرفتن پكن در 
مقابل مسكو بود، اما امروز این روند معكوس شده است. در واقع آنچه در اوکراین در 
حال وقوع است، جنگ نیابتی علیه روسیه، نشئت گرفته از قدرت چین و درنهایت علیه 
چین است. به نظر می رسد ستیزه جویی آمریكا نسبت به مسكو با تحلیلی که روس ها 
از اواخر دهه 1۹۹0 از مقاصد غربی ها ارائه کرده اند مطابقت داشته باشد. آیا روسیه با 
احســاس تحقیر و افكار انتقام جویانه و بدون دلیل واضح، چرخه جدیدی از رویارویی 
با غرب را توســط این جنگ آغاز کرده است؟ نتیجه گیری در این مورد دشوار است، اما 
موضع اســتراتژیک آمریكا از این به بعد صریح خواهد بود. حتی اگر واشــنگتن منكر 
تمایل به تغییر رژیم مسكو باشــد، بدون شک بیانیه خودجوش و صادقانه جو بایدن 
در ورشو، با این مضمون که پوتین »نمی تواند در رأس قدرت باقی بماند«، در کرملین 
به عنوان اعتراف واضح آمریكا به اهداف خود تلقی می شود. با این حال ایاالت متحده 
با خطر تشــدید مقاومت در جناح روسیه مواجه اســت. در چنین شرایطی، والدیمیر 
پوتین تنها دو گزینه تســلیم یــا افراط گرایی را پیــش رو دارد. از زمان دومین جنگ در 

چچن تا عملیات انجام شــده در گرجستان در ســال ۲00۸ یا در کریمه در سال ۲01۴، 
عزم رئیس جمهور روسیه همیشه خطاناپذیر به نظر رسیده است. عالوه براین، تسلیم 
به منزله شكست طرح ۲0ساله برای بازسازی قدرت روسیه است. با درنظرگرفتن این 
واقعیت که لفاظی های روسیه تهدید بسیار جدی برای آغاز جنگ جهانی هسته ای به 
حساب می آید، گزینه دوم محتمل ترین و خطرناک ترین گزینه برای غربی ها خواهد بود. 
با این حال حداقل در واشــنگتن به نظر می رسد که توازن قدرت یادآور بدترین دوران 
جنگ ســرد اســت. اعتراف آمریكایی ها به دست کم گرفتن وحشــی گری و جاه طلبی 
پوتین از یک ســو و دادن بهای بیش از حد به ظرفیت های عملیاتی ارتش روســیه از 
ســوی دیگر، از جمله اشتباهات تحلیلی اســت که نیاز به پاسخ گویی با ابزار نظامی 
را تقویت کرده اســت. همچنین این جهت گیری مبتنی بر موفقیت های زمینی ارتش 
اوکراین است که جاه طلبی های روسیه را به میزان قابل توجهی کاهش داده؛ بنابراین 
مجبور به تمرکز بر اهداف خود در شــرق و جنوب این کشــور شده است. با این حال 
تشدید خشونت در جنگ همه تالش های دیپلماتیک انجام  شده تاکنون را نفی می کند 
و همچنین خطر تبدیل یک درگیری منطقه ای به یک درگیری جهانی را به دنبال دارد. 
به نظر می رسد اظهارات اخیر وزیر خارجه انگلیس درمورد »چشم انداز جهانی ناتو« از 
اروپا تا جبهه هند و اقیانوس آرام این فرضیه را تأیید می کند. در این راستا، شكل گیری 
یک جبهه مشــترک تقویت شده میان چین و روســیه که از نظر ایدئولوژیک و سیاسی 
بسیار به هم نزدیک هستند و پیشاپیش با بی اعتمادی خود به غرب و تمایل به ساختن 
جهانی چندقطبی پیمان اتحاد بســته اند، دور از انتظار نیســت. اتحاد روسیه غنی از 
منابع انرژی و چیــن قدرتمند از لحاظ اقتصادی و فناوری می تواند رویارویی با ایاالت 
متحده را متحول کرده و ســبب پیچیدگی صفحه شــطرنج جهانی شود و این همان 
چیزی اســت که غرب به هر قیمتی که شده خواهان اجتناب از آن است. آیا پوتین با 
قرارگرفتــن در انزوای بین المللی تهدیدهای خود را عملی خواهد کرد؟ برای اعضای 
سابق سرویس اطالعاتی ایاالت متحده، خطر رویارویی هسته ای حتی با درنظرگرفتن 
موضع ضعیف روسیه به طور نابودکننده ای ملموس است. با این حال، این خط قرمزی 
بود که غربی ها و شــوروی هرگز جرئت عبور از آن را در طول جنگ ســرد نداشــتند؛ 
بنابرایــن غرب بر این باور اســت که تحریكات کرملین در واقع با هدف دســتیابی به 
یک راه حل سیاسی، براساس روش ســنتی روسیه یعنی »تشدید برای کاهش تنش« 
است. یقینا والدیمیر پوتین که تا به حال به عنوان یک رهبر عمل گرا و منطقی شناخته 
شــده اســت، در مواجهه با موقعیت لغزان ارتش روسیه در اوکراین قصد استفاده از 
لفاظی هســته ای برای متقاعدکردن روس ها به برتری نظامی  را دارد و هرگز با پرتاب 
موشــک های قاره پیما به ســمت ایاالت متحده از خط قرمز عبور نخواهد کرد. حتی 
اگر افراط گرایی به نفع پوتین نباشــد، پذیرش اوکراین مســتقل از نفوذ روسیه در ذهن 
او غیرقابل تصور اســت. پاســخ ایاالت متحده به تشدید تنش هسته ای توسط روسیه 
تا حد زیادی ناشــناخته باقی مانده است. اما قرن بیست ویكم بارها و بارها ثابت کرده 
اســت که اکنون دوران افراط گرایی است و در غیاب قوانین صریح درمورد تسلیحات 
هســته ای پس از پایان جنگ سرد، جهان به سوی آینده ای مبهم و نگران کننده پیش 
می رود. حتی اگر چنین پایانی در انتظار نباشــد، احتمال می رود درگیری و بی ثباتی در 
اوکراین چندین ســال به طول بینجامد. بنا بر اظهارات یک کارشناس اسبق روسیه در 
ســازمان ســیا، این امر آغازگر یک جنگ سرد جدید نیســت، اما سبب ایجاد یک زخم 

چرکی در اروپا خواهد شد.

اردوان امیراصالنی

استادیار دانشگاه دوستی ملل روسیه
احمد وخشیته

آرش فرحزاد: جهان پس از 26 فوریه 2022 و حمله روســیه به اوکراین وارد دوران جدیدی شــده است. دورانی که کمتر کسی می تواند مختصات و 
ویژگی های آن و تغییرات در مناســبات قدرت ها را ترسیم کند. اما هنری کیسینجر دیپلمات سرشناس آمریکایی که در آستانه صدسالگی قرار دارد از 
معدود تحلیلگرانی اســت که می تواند چشم اندازی نسبتا روشــن از دنیای پس از جنگ اوکراین پیش روی ما قرار دهد. این دیپلمات و استراتژیست 
باتجربه دوران جنگ ســرد که سابقه حضور در کسوت وزیر خارجه در دولت ریچارد نیکسون و مشــاور امنیت ملی در دولت جرالد فورد را دارد، به 

تازگی در گفت وگویی با فایننشال تایمز به بررسی وضعیت روسیه، جنگ اوکراین و موقعیت چین پرداخته است.


