
اکنون که روسیه تهاجم گســترده خود به اوکراین را 
آغاز کرده است، شاید بهتر باشد که به برخی از بحث های 
مطرح شــده در غرب قبل از ایــن حمله نگاهی بیندازیم 
و همچنیــن به آنچه ممکن اســت در آینــده رخ دهد، 

فکر کنیم.
نگاه   به   عقب

افزایــش تعــداد نظامیان روســی در مــرز اوکراین 
بســیاری از منتقدان اولیه توسعه ناتو را خلع سالح کرد. 
آنها اســتدالل می کردند که ایاالت متحده و متحدانش 
تا حدی مســئول این رفتار روسیه هســتند. واقع گرایانی 
مانند «جان مرشــایمر» هم به چپ گرایانی پیوستند که 
اســتدالل می کردند روســیه منافع مشــروعی در حوزه 
نفــوذ قلمروهای اتحاد جماهیر شــوروی ســابق دارد 
و ایــن بحران می توانــد از طریق دیپلماتیــک و با اعالم 
رســمی عدم عضویت اوکراین در ناتو حل وفصل شــود؛ 
اما حمله روســیه به خاك یك کشور مستقل باعث شد 
پوچ بودن استدالل ها ثابت شود. اگر حکومت پوتین واقعا 
نگران تهدید امنیتی ادعایی از ســوی کی یف بود، تهاجم 
گســترده ای را که خطر گرفتار شــدن در جنگ چریکی یا 
تشدید درگیری در پی ورود احتمالی ناتو به میدان جنگ 
را می توانســت در پی داشته باشد، آغاز نمی کرد. تصاویر 
ویرانی هایــی که از کی یف، خرســون، خارکــف و دیگر 
شهرهای اوکراین منتشر می شود، معنای واقعی زندگی 
در حوزه نفوذ روســیه را نشان می دهند. چیزی که برای 
یک استراتژیســت بزرگ یا نظریه پــرداز روابط بین الملل 
شــبیه حرکت در صفحه شــطرنج به نظر می رسد، بروز 
یک فاجعه اخالقی با قربانی شدن افراد غیرنظامی است.

به نظر می رسد حکومت پوتین هم از تالش برای تظاهر 
به اینکه حمله به اوکراین به دلیل احتمال عضویت این 
کشــور در ناتو بوده، دست کشیده اند. در روزهای منتهی 
به حمله و روزهای ابتدایی این تهاجم، حکومت روسیه 
و پروپاگاندای پوتین به سمت توجیهات پوچ دیگر رفتند. 
ماننــد ادعاهایی مثل حکومت یک دولت فاشیســت و 
نئونازی بر اوکراین، ارتکاب نسل کشــی از سوی حکومت 
کی یف یا برنامه ریزی این کشــور برای حمله گسترده به 
روســیه. به نظر می رســد این روایت های مورد استفاده 
پوتین حتی در داخل روســیه هم با استقبال گسترده ای 
از سوی مردم این کشــور روبه رو نشده است. در روزهای 
گذشــته شــاهد اعتراضات خیابانی بزرگی در شهرهای 
روســیه علیه جنگ بودیــم که به ســرکوب معترضان 
انجامید. حتی تعدادی از کشورهای مطیع روسیه هم از 
این حمله غافلگیر شده اند. خنثی کردن یک تهدید امنیتی 
از ســوی اوکراین و ناتو هرگز موضــوع اصلی این جنگ 
نبود. هــدف واقعی پوتین از همان ابتــدا، حذف دولت 
منتخــب و دموکراتیــک اوکراین و جایگزینــی آن با یک 
دولت دست نشانده مســکو بود. و این حمله مقدمه ای 
برای سرنگونی کل نظم اروپایی پس از ۱۹۹۱ خواهد بود 
که اروپای شــرقی و جمهوری های سابق اتحاد جماهیر 

شوروی را از اسارت مسکو رها کرده بود.
چشم انداز    پیش رو

قبــل از آغــاز جنــگ، من در تعــدادی از جلســات 
توجیهی فرماندهان ارشد نظامی شرکت کردم که همه 
متفق القول بودند پوتین نیروهای کافی برای اشغال کل 
اوکراین یا حتی کنترل بر شــهر کی یف با ۲٫۸ میلیون نفر 
جمعیت را ندارد. ســناریوی منطقی تر برای مســکو این 
بود که به طور سیســتماتیک نیروهای مسلح اوکراین را 
نابود کند و محاصره و اشغال این کشور را تا زمانی ادامه 
دهد که اوکرایــن به آرامی از نظر اقتصادی فروبپاشــد؛ 
اما حرکت به ســمت کی یف دقیقا همان کاری است که 

روســیه انتخاب کرده است. به نظر می رســد این اقدام 
یک قمار فوق العاده خطرناک برای پوتین اســت، بسیار 
بزرگ تــر از هر قمار دیگری که او قبال انجام داده اســت. 
حمله روســیه به اوکراین به طرز عجیبی، با آن «شــوک 
و هیبــت» حمله ایاالت متحده به عراق در ســال ۲۰۰۳ 
آغاز نشــد. با وجود توان ویرانگری روسیه، تاکنون تعداد 
نســبتا کمی موشــک های کروز و بالســتیک پرتاب شده 
و بیش از نیمی از نیروهــای زمینی همچنان عقب نگه 
داشــته شــده اند. در حال حاضر ارتش روســیه در حال 
احاطه کــردن کی یف اســت و این خطر وجــود دارد که 
نبرد خیابــان به خیابان برای کنترل بــر پایتخت اوکراین 
رقم بخورد. احتمال داده می شود که روسیه در روزهای 
آینده بر تعداد نظامیان خود در اوکراین و شدت خشونت 
و کشتار برای رسیدن به هدف خود بیفزاید. با تمام شدن 
مهمات هدایت شــونده روس ها، آنها به شــدت وسوسه 
می شوند که از توپخانه های معمولی و بمب های عادی 
برای حمله به اوکراینی ها اســتفاده کنند و این امر منجر 
به تلفات غیرنظامی بسیار زیاد و افزایش تخریب فیزیکی 
خواهد شد. بدترین سناریو این است که روس ها در نهایت 
موفق شوند و همان بالیی را بر سر کی یف بیاورند که در 
جنگ چچن بر ســر گروزنی نازل کردند. این یک تراژدی 
باورنکردنی برای اوکراین خواهد بود. سناریوی نسبتا بهتر 
هم این است که کی یف به استالینگراد پوتین تبدیل شود. 
خطوط لجستیکی روســیه از بالروس به سمت اوکراین 
از تعدادی از جاده های پرپیچ و خم در جنگل ها می گذرد 
و این مســیرها به شــدت در برابر اختالل هــای چریکی 

آســیب پذیر خواهد بود. از طرف دیگر تصور می کنم که 
بسیاری از ناظران هنوز به اهمیت ترکیه در جنگ روسیه 
علیه اوکراین توجه نکرده اند. ترکیه به تازگی اعالم کرده 
است که مانع عبور کشتی های جنگی روسیه از تنگه  های 
بسفر و داردانل خواهد شد. این اقدام آنکارا را باید در کنار 
همکاری های نظامی و فناوری درخور  توجه میان ترکیه و 
اوکراین و یک توافق تجاری دوجانبه قرار دهیم که درست 
قبل از حمله روســیه به اوکراین امضا شــد. اردوغان از 
حمله مسکو انتقاد کرده است و به نظر می رسد از مدتی 
پیش تصمیم گرفته بود موقعیت اوکراین را به عنوان وزنه 
تعادلی در برابر جاه طلبی روســیه در دریای سیاه تقویت 
کند. این صحنه رویارویی را باید تا انتها نظاره گر باشیم و 
با گذشت زمان پای دیگر کشورها هم به آن باز می شود. 
اوکراین یکــی از بزرگ ترین صادرکننــدگان غالت جهان 
است و بســیاری از کشورها از جمله چین و مصر از قطع 
صادرات غالت اوکراین به دلیل حمله روســیه، آســیب 
می بینند. در روزهای گذشته یک کشتی فله بر ژاپنی مورد 
اصابت موشك های روســیه قرار گرفت تا شاهد باشیم 
که روســیه دسترســی اوکراین به دنیای خــارج را عمال
 مسدود کرده اند. من نمی خواهم شاهد گروزنی جدیدی 
در اوکرایــن و نه چنــدان دور از اســتالینگراد باشــم؛ اما 
نمی توانم این نکته را نادیده بگیرم که پوتین بیشتر از آنچه 
خود را به آن متعهد کرده، از دســت بدهد. تحریم های 
ســخت غرب علیه حکومت روسیه اقدام درستی است؛ 
اما در نهایت این شکست نظامی است که پوتین را مجبور 

به عقب نشینی می کند.
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کره شمالی یک  پرتابه ناشناس 
شلیک کرد

ارتش کره جنوبی گزارش داد که کره شــمالی یک  �
پرتابه ناشناس به سمت شرق دریای ژاپن شلیک کرده 
اســت. این اقدام پس از آن انجام شد که کره شمالی 
هفت دور آزمایش موشکی از جمله پرتاب یک موشک 
بالســتیک میان برد در ۳۰ ژانویه انجام داد. به گزارش 
ایندیپندنت، پرتاب صبح یکشــنبه، هشتمین نمایش 
قــدرت رژیم کیم جونگ اون در ســال جاری میالدی 
است. ماه گذشــته، کره شمالی اعالم کرد که در حال 
لغو تعلیق ســال ها آزمایش های موشــکی دوربرد و 
هسته ای است. تصمیمی که نشان می دهد این کشور 
ممکن اســت در ادامه دست به اقدامات تحریک آمیز 
بیشــتری بزند. انجام این آزمایش ها در حالی از سوی 
پیونگ یانگ صورت می گیرد که مذاکرات هســته ای با 
واشــنگتن به بن بست خورده است. پرتاب روز گذشته 
یک مــاه پس  از آن انجام شــد که کره شــمالی یک 
موشک بالســتیک میان برد Hwasong-12 را شلیک 
کرد که بزرگ ترین موشــک شلیک شــده از سال ۲۰۱۷ 
محسوب می شــود. در بحبوحه توقف مذاکرات خلع 
ســالح هســته ای با ایاالت متحده، کره شمالی اعالم 
کرده که ممکن است آزمایش موشک های برد بلندتر 
یا حتی سالح های هسته ای خود را از سر بگیرد. برخی 
کارشناســان هشــدار داده اند که با توجــه به تهاجم 
روســیه به اوکراین، کره شــمالی ممکن است از این 
فرصت برای آزمایش موشــک های دوربرد اســتفاده 

کند. 

بیانیه امارات درباره همراهی با روسیه
در پی رأی ممتنع امارات به قطع نامه پیشنهادی  �

آمریکا علیه روسیه در شــورای امنیت، ابوظبی برای 
اولین بار به این موضوع واکنش نشان داد. به گزارش 
سی ان ان، النا نسیبه، نماینده امارات در سازمان ملل، 
با انتشــار بیانیه ای با عنــوان «توضیــح رأی امارات 
در شــورای امنیــت» تأکید کرد که امــارات از توقف 
فوری خشــونت ها و اقدامات خصمانه و ازسرگیری 
گفت وگوهــا و ارســال کمک هــای انسان دوســتانه 
اســتقبال می کند. در ایــن بیانیه بدون نــام آوردن از 
روســیه از «همــه طرف ها» خواســته شــده که به 
قوانین بین المللی و انســانی احترام بگذارند و جان 
غیرنظامیان را حفظ کنند. نسیبه همچنین تأکید کرد 
کــه «امارات با تجربه خود می داند که اقدام فراگیر و 
مشــورتی چه اهمیتی دارد». هم زمان ماریا زاخارووا، 
ســخنگوی وزارت خارجــه روســیه، اعــالم کرد که 
ســرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه امروز در مسکو 
میزبان عبداهللا بن زاید، وزیــر خارجه امارات خواهد 
بود. جلسه شــورای امنیت برای صدور قطع نامه در 
محکومیــت حمله روســیه به اوکراین کــه با وتوی 
روسیه مواجه شد روز جمعه برگزار شد. در این جلسه 
۱۱ کشور به این قطع نامه که روسیه را به عقب نشینی 
فوری از اوکراین ملــزم می کرد رأی مثبت دادند و در 

این میان چین، هند و امارات رأی ممتنع دادند.

چالش های  روسیه 
در  فردای  اوکراین

امروز ما شــاهد ظهــور دوقطبــی نامتقارن با  �
یک نابرابری آشــکار در پتانســیل ها، میان روسیه 
و غرب هســتیم؛ بدین معنا کــه هریک از طرفین 
گمان می کنند که در شــطرنج اوکراین هزینه هایی 
را به دیگری تحمیل کرده اند، اما به نظر می رســد 
در این دشــمنی میان مســکو و ناتو از یک ســو، 
شــکاف صددرصدی کرملین و کاخ سفید از سوی 
دیگر و همچنین انجماد در روابط میان روســیه و 
اروپا، جهان شــاهد پررنگ ترشدن عدم تعادل در 

دوقطبی موجود است.
مســکو گمــان کرد بــه واســطه حملــه به 
اوکراین که در خوانــش او «عملیات نظامی برای 
غیرنظامی کردن اوکراین» مطرح می شود، می تواند 
بــار دیگر بــر بازتعریف نظم امنیتــی اروپا پس از 
جنگ سرد تأکید کند و در مقابل دگرگونی هایی که 
آرام آرام در موازنه تهدید شکل گرفته است نقطه 
عطفی بگذارد و بار دیگر بر معماری امنیتی سنتی 

و قول و قرارهای ۱۹۹۷ تأکید داشته باشد.
شــاید برخی ناظــران بگوینــد کرملین موفق 
شــد به غــرب بگویــد کــه عضویت کشــورهای 
خــارج نزدیک روســیه و مشــخصا اوکراین هیچ 
چشم اندازی برای ناتو نخواهد داشت و خط قرمز 
کرملین به شــمار می آید. اما پرســش اینجاست 
که روســیه تا چه اندازه می تواند برای حفظ نظم 
سنتی پس از جنگ سرد برای آمریکا، اتحادیه اروپا 
و ناتو هزینه تراشــی کند و مهم تر اینکه خودش تا 
چه اندازه تحمل این هزینه ها را دارد و این درست 
همان نقطه ای است که به نظر می رسد رفته رفته 
به واسطه شدت گرفتن پتانســیل های نابرابر میان 
مســکو و غرب، شاهد پررنگ شــدن این دوقطبی 

نامتقارن باشیم.
برای پاســخ بــه این ســؤال ابتدا بایــد به این 
پرسش معطوف شــویم که کدام سمت در بازی 
دیگری قرار گرفت؟ به نظر می رســد ابتکار عمل 
از سوی جو بایدن بوده است؛ او به خوبی می داند 
که چیــن تهدید اصلی مقابــل منافع ملی ایاالت 
متحــده در نظم جهانی اســت؛ از این جهت الزم 
است تهدیدهای منطقه ای با درجه های ضعیف تر 
را ســامان دهد و با تمام ظرفیت بر آسیاپاسفیک 
تأمل کند. ازهمین رو موضوع افغانستان در آسیای 
جنوبی را مطابق ســناریوی مطلوب خود سامان 
داد؛ پرونده هســته ای ایران را بــا تأمل بر کاهش 
اصطــکاک میان تهــران و تل آویــو در خاورمیانه 
دنبال می کند و مهم تر از همه تالش کرد روسیه را 

در اروپا منزوی کند.
برگردیم به روسیه؛ امروز هیچ ناظر بین المللی 
نمی گویــد که اوکرایــن به توافق مینســک پایبند 
نبــود و کی یــف را محکوم نمی کند که ســهمی 
در جرقه لشکرکشــی روسیه داشــت؛  بلکه همه 
روســیه را محکوم می کنند که به تمامیت ارضی 
اوکراین احترام نگذاشته است. اما چرا کرملین که 
نمی خواست در چاه رویارویی نظامی با ناتو بیفتد،  

در چاله حمله به اوکراین افتاد؟
شــاید برخی معتقد باشــند که کرملین موفق 
شده است به واسطه آشفتگی در بحران اوکراین، 
خــرج هنگفتــی بــه دوش غرب بگــذارد و حاال 
با حملــه نظامی هزینه های بیشــتری بر دســت 
کشورهای عضو ناتو قرار دهد تا درخصوص دفاع 
در اروپای شرقی و تجهیزات و کمک ها به اوکراین 
صرف کنند؛ اما باید توجه داشت که حمله روسیه 
به اوکراین، جان تازه ای به ایده های مهار روســیه 
و تالش بــرای منزوی کردن او بــه وجود آورد که 
این بار این ظرفیت فراتر از غرب پررنگ شــد؛ حتی 
شــرکای اصلی روسیه نیز دست به عصا شدند که 
رأی ممتنع چین در شورای امنیت سازمان ملل در 
قطع نامه پیشــنهادی علیه روسیه مهم ترین نقطه 

تأمل آن است.
اکنون حتی اگر فرض را بر تحقق مطلوب ترین 
سناریوی کرملین بگذاریم که مقاومت ملی گرایان 
اوکراین شکســته شــود؛ دولت اوکراین ســقوط 
کند، انتخابــات زودهنگام برگزار شــود و طی آن 
یک شــخص نزدیک بــه روســیه، رئیس جمهور 
خوانده شــود؛ حتی در این ســناریو باز هم روسیه 
با چالشــی جدی روبه رو اســت و اتفاقا از فردای 
همیــن روز مصیبتش آغاز می شــود. از یک ســو 
بایــد هزینه هــای مضاعفــی بــرای بازســازی و 
همراه نگه داشتن نســبی مردم اوکراین خرج کند؛ 
هم باید بــه رئیس جمهوری بعــدی امتیاز بدهد 
که با روسیه همگام باشد و نیز هزینه های امنیتی 
قابــل مالحظــه ای بــرای مقابله بــا جریان های 
ملی گرایــان اوکرایــن صــرف کنــد. تــازه این در 
صورتی است که موفق شود تا انتهای این سناریو

 پیش رود.
در ایــن میــان کافی اســت قزاقســتان دوباره 
آشفته شــود؛ یا آتش زیر خاکســتر بحران قره باغ 
شعله بگیرد و آیا روسیه با جمعیت ۱۴۰ میلیونی 
با این وســعت و پهناوری، تحمل و کشــش آن را 
دارد که نیازهای ۴۵ میلیــون جمعیت اوکراین و 
دیگر کشــورهای خارج نزدیک خود را در شــرایط 
تحریمــی جدی و انــزوای بین المللی تأمین کند؟ 

پاسخ آشکار است.
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آیا با لشکر کشــی روســیه به اوکراین نظم کنونی 
جهان از هم فرومی پاشــد و تصمیم والدیمیر پوتین 
بــرای جابه جایــی مرزها با توســل به خشــونت و 
نیروی نظامی الگویی برای دیگران خواهد شــد؟ در 
دوران جنگ ســرد دو بلوک قدرتمند با مجهزترین و 
مخرب ترین جنگ افزارها رو در روی هم قرار داشتند؛ 
پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) در غرب و پیمان ورشو 
به رهبری اتحاد جماهیر شــوروی ســابق در شرق. 
بسیاری امید داشــتند با خاتمه دوران جنگ سرد در 
اواخر دهه ۹۰ میالدی و فروپاشــی شوروی در سال 
۱۹۹۱ تقابل میان دو بلوک قدرت جهانی خاتمه یابد. 
با این حال از آن زمان تاکنون اروپا باز هم شاهد جنگ 
بوده اســت؛ از جمله در ابتدای فروپاشی یوگسالوی 

سابق در نیمه نخست دهه ۹۰ قرن گذشته.
 با این حال ابعاد حمله نظامی روســیه به عنوان 
یــک قدرت جهانــی بــه اوکراین، بر تمــام حوادث 
دهه های گذشــته، از پایان جنگ دوم تاکنون، ســایه 
انداختــه اســت. در حال حاضر اســتونی، لیتوانی و 
لتونی، سه کشور منطقه بالتیک که مرزهای طوالنی 
مشــترکی با روســیه و رژیــم تحت حمایــت آن در 
بــالروس دارند، با وجــود عضویــت در ناتو خود را 
در خطر می بینند و نگران اند که تهدیدهای مســکو 
متوجه آنها نیز بشــود. این کشورها از جمهوری های 
ســابق شــوروی بوده انــد و اقلیــت درخور توجهی 
روســی زبان و روســی تبار در آنها زندگــی می کنند. 
دالیا گریبائوســکایته، رئیس جمهوری پیشین لیتوانی 
در یک پیام توییتری نوشــت: «تحریم ها مهاجمان را 

متوقف نمی کنند». 
او افزود «جنایتکاران جنگــی» را فقط در میدان 
نبــرد می تــوان متوقف کرد. اتــاق فکــر آمریکایی 
موســوم به RAND که یکی از افســران ارشــد ناتو 
نیز با آن همــکاری می کند، در تحقیقی که نتایج آن 
سال ۲۰۱۶ منتشــر شــد، این ارزیابی را ارائه داد که 
روسیه به ســادگی می تواند سه کشور منطقه بالتیک 
را محاصره کند و راه رســاندن نیــرو و تجهیزات به 
آنها را ببندد. خطر الگو گرفتن از روســیه تحلیلگران 
معتقدند اگر جابه جایی مرزها با اســتفاده از قدرت 
نظامی درمورد اوکراین با ســکوت و تحمل جامعه 
جهانــی همراه باشــد، این کار می تواند در بســیاری 

دیگر از مناطق جهان تکرار شود. 
بر اساس این با سرمشــق قرار گرفتن رفتار مسکو، 
به عنــوان نمونه چیــن می تواند تمایل خــود برای 
اشــغال تایوان را عملی کند یا صربســتان به عنوان 
متحد روسیه ممکن است به مناطقی در کشورهای 
مجاور دســت اندازی کند. پس از فروپاشی شوروی 
و تشــکیل جمهوری هــای جدیــد در اروپــا، ظاهرا 
پیش فرض مورد قبول این بــوده که تمامیت ارضی 
کشــورهای اروپایــی، صرف نظــر از اینکــه چگونه 
شــکل پیدا کرده اند، به رسمیت شــناخته می شود. 
با تعرض روســیه به اوکراین ایــن پیش فرض دیگر 
مانند گذشــته اعتبار نخواهد داشت. رهبران سیاسی 
آلمــان که عمیقا به ایــن پیش فرض باور داشــتند، 
اکنون با واقعیتی جدید مواجه شــده اند. جو بایدن، 
رئیس جمهــوری آمریــکا، بــه شــرط حمله نکردن 
روسیه به اوکراین برای مذاکره با همتای روسی خود 

والدیمیر پوتین اعالم آمادگی کرده بود. 
با خودداری مســکو از پذیرش این شــرط، ایاالت 
متحده نیز ممکن است در سیاست های خود در قبال 
مســکو تجدید نظر کند. بایدن هشدار داده که آمریکا 
و هم پیمانانــش «متحد و قاطع» عمل خواهند کرد. 
این «اتحاد» در ســال های گذشــته، به خصوص در 
دوران ریاســت جمهوری دونالد ترامپ که ضرورت 
وجودی ناتو را هم زیر ســؤال برده بود، امری بدیهی 
به نظر نمی رســید. پیش از دونالد ترامپ نیز آمریکا 
در مواردی راه خود را از کشــورهای غرب اروپا جدا 
می کــرد و آنها را به پذیرش مســئولیت بیشــتر در 
مناقشــه های جهانی فرامی خوانــد. لحن جو بایدن 
نســبت به کشورهای اروپایی از زمان ورود او به کاخ 
سفید آشتی جویانه تر شــده؛ اما هنوز تمام فاصله ها 

از میان نرفته است. 
یوهانس فارویک، کارشــناس سیاست خارجی از 
دانشــگاه هاله آلمان، معتقد اســت آمریکا بار دیگر 
و برخــالف برنامه هــا و انتظاراتش، قــدرت ضامن 
امنیت اروپا اســت و اکنون الزم اســت دســتور کار 
قدیمی «مهار روســیه» دوباره فعال شود. از نظر این 
کارشــناس معنای عملی این سیاست، تقویت جبهه 
شــرقی ناتو و ترسیم مرزهای آن از طریق اقدام های 

بازدارنده در مقابل والدیمیر پوتین خواهد بود.

حمله به اوکراین 
آغاز فروپاشى نظم کنونى جهان؟

در چهارمین روز حمله روســیه به خاك اوکرایــن، مقامات اوکراینی تأیید 
کرده انــد که روســیه حمالت خود را تشــدید کرده و نظامیان روســی در پی 
درگیری های شــدید وارد خارکف، دومین شــهر بزرگ اوکراین در شمال شرق 
این کشور و نزدیك مرز با روسیه شده اند. این گزارش توسط مشاور وزیر کشور 
اوکراین نیز تأیید شده و او از ساکنان این شهر خواست در خانه های خود بمانند. 
او در یــک پیام فیس بوکی گفت: «پناهگاه ها را ترک نکنید. نیروهای مســلح 
اوکراین در  حال مقابله با دشمن هستند و از غیرنظامیان خواسته می شود به 
خیابان ها نیایند». مقام های اوکراین می گویند که از روز پنجشنبه تا  شنبه، ۱۹۸ 
شهروند غیرنظامی از جمله ســه کودک کشته شده اند. دفتر هماهنگی امور 
بشردوستانه سازمان ملل نیز کشته شدن دست کم ۶۴ غیرنظامی را تأیید کرد 
و گفت که اما ارقام واقعی به مراتب بیشتر از این است، چر اکه این نهاد هنوز 
در  حال بررسی گزارش هاست. مقام های اوکراینی همچنین اعالم کرده اند که 
روســیه در ادامه حمله نظامی خود به خاک این کشور، تأسیسات نفت و گاز 

را در چند نقطه اوکراین هدف گرفته اســت. بر این اســاس، یک پایانه نفتی در 
واســیلکیف در جنوب غربی کی یف مورد اصابت موشک قرار گرفته و دچار 
حریق شده است. همچنین ایاالت متحده، اتحادیه اروپا و دیگر متحدان غربی 
اعالم کردند که در تالفی حمله روســیه به اوکراین، بانک های روسی خاصی 
را از سیســتم پرداخت های بین المللی ســوییفت حذف کرده و بانک مرکزی 
روســیه را محدود خواهند کرد. سوییفت، «جامعه ارتباطات مالی بین بانکی 
در سراســر جهان» توسط بیش از ۱۱هزار مؤسسه مالی در بیش از ۲۰۰ کشور 
جهان مورد استفاده قرار می گیرد و برای تأمین مالی تجارت بین المللی بسیار 
مهم تلقی می شود. این اقدام غرب تضمین می کند که این بانک ها از سیستم 
مالی بین المللی جدا می شوند و به توانایی آنها برای فعالیت در سطح جهانی 
آسیب می رساند. آنها همچنین متعهد می شوند که «تدابیر محدودکننده ای را 
اعمال کنند که از استقرار ذخایر بین المللی بانک مرکزی روسیه به شیوه هایی 

که تأثیر تحریم های ما را تضعیف می کند، جلوگیری کند».

تغییر  سیاست نظامی آلمان
در تحول مهم دیگر، دولت آلمان اعالم کرد که با ایجاد یک تغییر مهم در 
سیاســت نظامی خود، اقدام به ارسال مستقیم تسلیحات و تجهیزات نظامی 
به اوکراین خواهد کرد. اوالف شــولتس صدراعظم آلمان اعالم کرد که هزار 
ســالح ضد تانک و ۵۰۰ موشــک زمین به هوای اســتینگر به اوکراین خواهد 
فرســتاد و گفت: «حمله روســیه به اوکراین یک نقطه  عطف اســت. این کار 
روسیه، کل نظم به وجود آمده پس از جنگ جهانی دوم را تهدید می کند؛ این 
کشور در سمت درست تاریخ ایستاده و ما باید به آنها کمك کنیم تا بتوانند از 
خــود در برابر ارتش متجاوز والدیمیر پوتین دفاع کنند». وزارت اقتصاد آلمان 
نیــز در بیانیه ای اعالم کــرد که به هلند اجازه می دهد ۴۰۰ ســالح ضد تانک 
ساخت آلمان را به اوکراین بفرستد. برلین همچنین با فرستادن مهماتی دیگر 
از جملــه ۹ فروند توپخانــه هویتزر، ۱۴ خودروی زرهــی و حدود ۱۰ هزار تن 

سوخت به اوکراین موافقت کرده است.

گام هاي غرب براى فشار بر پوتین

 احمد وخشیته
 استادیار دانشگاه 
دوستى ملل روسیه

اوکراین، نگاه به عقب  
و چشم انداز  پیش رو

 فرانسیس فوکویاما
 نظریه پرداز

 سند موتور سیکلت  یاماها  مدل CP150  سورمه ای               
به شماره شهربانی ۶۴۵۸۸ ایران ۱۴۴ و شماره موتور 

 G3L8E-0589197 و شماره شاسی

با    N3BAANGLMM1A10771 به نام 
کدملی ۰۰۴۷۷۷۴۹۶۷ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 کارت شناسایی  فرودگاه  مهرآباد
     به شماره ۱۵۲۰۳۹۹۰۰۶ 

 به شماره ملی ۱۵۲۰۳۹۹۰۰۶ و تاریخ اعتبار
  ۳۰/ ۰۶ / ۱۴۰۲  مفقود گردیده  
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی خودرو سمند ایکس ۷  رنگ نقره ای 
متالیک مدل ۱۳۸۱ به شماره پالک ایران ۲۱ _ ۹۷۵ و ۸۶  و 
شماره موتور ۳۲۹۰۸۱۱۸۱۴۷ و شماره شاسی ۸۱۲۱۶۹۷۹ 

 به نام  مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 پروانه تاکسیرانی به نام  
 به شماره ملی ۰۶۲۱۷۰۱۳۶۱ و شماره شهربانی ایران

 ۲۲ - ۱۳۴ ت ۶۶ به تاریخ اعتبار ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ و شماره 
پروانه ۹۶۱۲۲۹۹۳ و شماره گواهینامه ۹۵۱۰۲۳۱۰۱۳  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  تیبا  ۲  رنگ سفید  مدل ۱۴۰۰ به شماره پالک 
 M15/9374423 ایران ۴۰ _ ۵۷۲ ل ۹۲ و شماره موتور 

 NAS821100M1008761 و شماره شاسی 
مفقود گردیده   به نام 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بدینوسیله به استحضار می رساند مدارک 
 به شماره ثبت ۳۹۴۷ شامل دسته 

چک بانک صادرات از شماره سریال ۱۵۱۱۲۲۰۶۶۰ الی 
۱۵۱۱۲۲۰۶۵۱ و سند مالکیت برند راکوتا به شماره ثبت 

۴۱۱۸۳۹ مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط است.

 کارت  خودرو  پژو  پارس TU5  رنگ خاکستری متالیک
  مدل ۱۳۹۳ به شماره پالک ایران ۱۰ _ ۱۲۷ ه ۶۸ 
 و شماره موتور 164B0004713 و شماره شاسی

 NAAN11FC6EK676342 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو  تیبا  ۲  رنگ مشکی متالیک 
مدل ۱۴۰۰ به شماره پالک ایران ۴۰ _ ۹۳۵ ق ۸۷ 
و شماره موتور M15/9459503 و شماره شاسی 

NAS821100M1030186 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  پژو  پارس  XU7  رنگ سفید 
مدل ۱۴۰۰ به شماره پالک ایران ۴۰ _ ۶۶۴ ق ۸۶ و 
شماره موتور 124K1425277 و شماره شاسی 

NAAN01CE8MH633495 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.


