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در اوکراین کسي از سیاست مداران آلماني استقبال نمي کند

دست رد «زلنسکي» به تقاضاي «اشتاین مایر»
چند روز پس از آنکه بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، 
در ســفری اعالم نشــده رهســپار اوکراین شــد تا اولین مقام 
ارشــد خارجی نام گیرد که پس از حمله روســیه به اوکراین 
به کی یف ســفر کرده اســت، رئیس جمهور آلمان برای سفر 
به اوکراین اعالم آمادگی کرد؛ اما واکنش ولودیمیر زلنســکی، 
رئیس جمهوری اوکراین، کامال متفاوت با استقبال از جانسون 
بود. زلنســکی در واکنش به تمایل ولفگانگ اشتاین مایر گفت 
در اوکراین کســی از رئیس جمهوری آلمان اســتقبال نخواهد 
کرد و تقاضای او برای بازدید از کی یف و اعالم همبســتگی با 

اوکراین را رد کرده است.
روزنامه «بیلد» آلمان دلیل رد شــدن تقاضای اشتاین مایر از 
سوی زلنسکی را روابط نزدیک سوسیال دموکرات های آلمان با 
«ســرگئی الوروف»، وزیر خارجه روسیه ، در گذشته و همچنین 
ســابقه طرفداری او از برقراری روابــط اقتصادی نزدیک میان 
آلمان و روســیه عنوان کرده اســت. یک دیپلمــات اوکراینی 
در گفت وگو بــا این روزنامه گفت: «همه مــا از روابط نزدیک 
اشتاین مایر با روسیه اطالع داریم. هیچ کس در کی یف پذیرای 
اشتاین مایر نیســت و باید دید دیدگاه ما به او در آینده تغییری 

خواهد کرد یا خیر».
اشــتاین مایر هم در واکنش به مواضــع منفی اوکراینی ها، 
برنامه ســفر خود را لغو کرد و گفت: «عدم استقبال اوکراین از 
حضور من در کی یف باعث شد در خصوص قصد سفرم به این 

کشور تجدیدنظر کنم. باید این موضوع را مورد بررسی بیشتری 
قرار دهم». در ســال های گذشــته و زمانی که اشتان مایر وزیر 
خارجه آلمان بود، روابط نزدیکی با روســیه داشته و نقش او 
در پروژه «نورت اســتریم۲» که گاز روســیه را به آلمان منتقل 
می کنــد و طرح معروف «فرمول اشــتاین مایر» انکارنشــدنی 
است. در توضیح فرمول اشتاین مایر باید به این نکته اشاره کرد 
که توافق سال ۲۰۱۵ در شهر مینسک بالروس بر سر برنامه ای 
کــه به موجب آن در مناطقی با تحریك و اعمال زور حکومت 
روســیه از اوکرایــن جدا شــدند، انتخابــات برگــزار و قوانین 
تازه ای نیز وضع می شــد که این مناطق را مشــمول وضعیت 
ویژه می کرد. این طرح از ســوی فرانک والتر اشتاین مایر، وزیر 
امور خارجه وقت آلمان، پیشــنهاد و به «فرمول اشتاین مایر» 

معروف شد.
ولودیمیر زلنســکی، رئیس جمهوری اوکرایــن که پیش از 
این و قبــل از حمله روســیه، قصد بهبود روابط با مســکو را 
داشــت، خواســتار آتش بس، خروج نیروهای تحت حمایت 
روســیه و بازگشــت کنترل مرزها به دســت اوکراین پیش از 
برگزاری انتخابات شــد. او به خبرنگاران گفت: «اگر خواســتار 
برگزاری انتخابات تحت قوانین اوکراین هســتیم، باید متوجه 
باشــیم که مرزها هم باید در اختیار ما باشند. اگر نیرویی تحت 
حمایت روســیه در مناطق مورد مناقشه باقی بماند، انتخابات 
نمی تواند برگزار شود». با وجود حمایت اشتاین مایر از مواضع 

روســیه تا قبل از حمله به اوکراین، رئیس جمهوری آلمان در 
روزهای گذشته در چرخشی ملموس، خواستار تشکیل دادگاه 
ویژه رسیدگی به «جنایات جنگی» علیه روسیه شد. اشتاین مایر 
گفت: «هرکســی که مســئول چنین جرائمی است، باید آن را 
توضیح دهد. این دادگاه شامل نظامیان و فرماندهان ارتش نیز 
می شود و البته سیاســت مدارانی که در آن دخیل هستند. این 
در حالی اســت که رئیس جمهوری آلمان چندی قبل با اشاره 
به مناســبات اقتصادی گســترده آلمان و روســیه و همچنین 
وابستگی این کشور به واردات انرژی از روسیه، در پیامی گفته 
بود تحریم ها علیه روسیه، زیان هایی جدی متوجه آلمان کرده  

و روزهای سخت تری در راه خواهند بود».
اخیــرا در آلمــان گزارش هــا و مقاالتی منتشــر شــد که 
اشتاین مایر را در حال گفت و گوی دوستانه با «والدیمیر پوتین»، 
رئیس جمهوری و «سرگئی الوروف»، وزیر خارجه روسیه نشان 
می داد. زلنســکی چندی قبل هم «آنــگال مرکل»، صدر اعظم 
سابق آلمان را به خاطر مخالفت با ورود اوکراین به ناتو مورد 
انتقاد قرار داد. کشــورهای ناتو از  جمله آلمان در سال ۲۰۰۸ 
وعده پذیرش اوکراین را دادند، اما به گفته زلنسکی، آلمان در 

دوران مرکل به نفع روسیه خود را عقب کشید.
آلمان بزرگ ترین واردکننده گاز روســیه در ســطح اتحادیه 
اروپا به شمار می رود و ۵۸.۹ درصد از نیاز خود به واردات را         از 
روسیه تأمین می کند. با این حال، پس از اینکه به خاطر درگیری 

نظامی روســیه با اوکراین، اتحادیه اروپا تحریم های ســنگینی 
علیه روســیه وضع کرد، واردات گاز این کشــور به خطر افتاد. 
مســکو نیز در واکنش به تحریم های اروپا اعالم کرده پول گاز 
باید به «روبل»، واحد پول روسیه، پرداخت شود که با مخالفت 

رهبران اتحادیه اروپا همراه شد.
مرکل و اشتاین مایر تنها مقام های آلمانی نیستند که رابطه 
نزدیك آنها با حکومت پوتین خشــم اوکراینی ها را برانگیخته 

اســت؛ گردهارد شــرودر، صدراعظم ســابق آلمــان نیز یکی 
دیگر از چهره های شــاخص سیاســی آلمان است که پس از 
کناره گیری از قدرت در آلمان، رابطه ای نزدیك با مسکو برقرار 
کرد؛ تا جایی که به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره شــرکت 
گازپروم، بزرگ ترین شــرکت گاز روســیه انتخاب شــد. حمله 
روسیه به اوکراین باعث شد اعتراض های گسترده ای در آلمان 

علیه او مطرح شود.

پنجشنبه
۲۵ فروردین ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۵۷

یــادداشـت

چرا اوکراینی ها مقاومت می کنند؟
ولودیمیــر یرمولنکو، فیلســوف اوکراینــی: می خواهــم خیلی کوتــاه توضیح دهم 
اوکراینی ها چه کسانی  هستند و چرا این گونه در برابر حمله روسیه مقاومت می کنند؟ 
این مقاومت ریشــه های بسیار عمیق تاریخی دارد و بر پایه یک فرهنگ سیاسی خاص 
اوکراینی بنا شده است. فرهنگ  سیاسی اوکراینی از پایین به باال اعمال می شود و بسیار 
تمرکززدایی شده اســت. از جامعه ای شروع می شود که اوکراینی ها آن را «هرومادا» 
می خوانند و در فلســفه سیاســی اوکراین از حداقل قرن نوزدهم واژه ای کلیدی بوده 
اســت. مایخیلو دراخامانو (تاریخ دان) که متخصص تاریخ یونان باســتان و روم بود، 
فلســفه هرومادای خود را بر اســاس فلسفه ارسطویی شهر کشــور بنا کرد.  برای او، 
سیاســت از جامعه محلی شــروع می شود و کشــور به مثابه اتحاد این جوامع است، 
«هرومادایی» از «هروماداها». این تفاوتی عمیق دارد با فرهنگ سیاســی روس ها که 
تمرکزگراســت و از باال به پایین اعمال می شــود. اتحاد سیاسی روس ها فقط به دور 
یک تزار، یک مستبد امکان پذیر اســت. در اوکراین مردم همیشه مخالف تزار بوده اند. 
زلنســکی ضد تزار اســت، بسیار به مردم نزدیک اســت، «یکی از ماست». چرا ارتش 
اوکراین اکنون موفق اســت؟ زیرا این روحیه تمرکززدایی با تکنیک های غربی سازمان 
نظامی که اوکراین در همکاری اش با ناتو اتخاذ کرده، منطبق اســت. فرماندهان رده  
میانی اوکراین بســیار بیشــتر از فرماندهان روس آزادی عمل دارند. اصالح استقالل 
رفتار که از ۲۰۱۴ ترویج شــد، به شهرداران قدرت عمل بیشتری داد. اکنون شهرداران 

عملکرد مثبتی از خود نشان داده و دفاع از شهرها را سازماندهی کرده اند.
به طرزی شــگفت، این حرکت اوکراین را به دوران «شــکوهمند» قرون وسطایی 

«روس کی یف» - جامعه- شهر-کشور غیرمتمرکز- نزدیک تر کرده است.
بن مایــه (الیت موتیــف) ادبیــات، تاریخ نگاری و فلســفه اوکراینی (اســکاورودا، 
شــوچنکو، کوستومارو، سوسیالیســت های اوکراینی اوایل قرن بیســتم و دراماخانو) 
نقطه مقابل ایده تمرکزگرای کشور و جهان است. ایده کلیدی ۱) ضد خودکامگی و ۲) 
خودســازماندهی بود. همچنین اگر به روحیه آزادی خواهی و نجات خود از قید و بند 
زنان نویســنده  اوکراینی نگاهی بیندازید - از مارکو ووچوک تا لسیا اوکراینکا- رهانیدن 

خود از قید و بند و مردساالری بسیار زود و در اوایل قرن نوزدهم روی داد. 
نتیجه: عشــق به آزادی، تمرکززادیی و روحیه ضد خودکامگی، قرن ها در اوکراین 
وجود داشته و بسیار متفاوت از روسیه است. به طور طبیعی، اوکراینی ها می دانند که 

برای جنگیدن، دفاع از شیوه زندگی شان حیاتی است.
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برگ سبز ، سند کمپانی, برگ سند تنظیمی دفترخانه و بنچاق  
خودرو  وانت  مزدا   رنگ نقره ای متالیک مدل ۱۳۸۸ 

به شماره پالک ایران ۷۷ _ ۸۵۳ ق ۷۶ و شماره موتور 
 FE120086 و شماره شاسی   

NAGCPX2PC18D19248 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو پژو ۲۰۷I رنگ سفید روغنی مدل 
۱۳۹۶ به شماره پالک ایران ۲۰ - ۱۷۹ ط ۴۵ و 

شماره موتور 177B0001501 و شماره شاسی 
NAAR13FE1HJ477320 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی خودرو  تویوتا  لندکروز  رنگ سفید روغنی 
مدل ۲۰۰۹ به شماره پالک ایران ۲۲ _ ۷۵۶ س ۳۸ و 

 شماره موتور 1GR5745639  و شماره شاسی
  JTMHU09J995018368 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو هیوندای رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۹۶ 
به شماره پالک ایران ۱۰ - ۷۷۴ و ۱۲ و شماره موتور 

 G4LCHZ123022 و شماره شاسی 

NAKHGH227HB104888 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سند کمپانی  خودرو  پیکان  وانت  رنگ سفید شیری روغنی 

 مدل ۱۳۹۱ به شماره پالک ایران 
 ۱۰ _ ۹۵۶ ل ۳۶ و شماره موتور ۱۱۴۹۱۰۰۶۷۱۱ و شماره 

شاسی NAAA36AA7CG287742 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی   با 
شماره دانشجویی ۹۸۱۳۲۲۳۰ و کد ملی ۰۰۲۳۷۷٦۹٦۱ 

از دانشگاه صنعت هواپیمایي کشوري  رشته الکترونیك 
هواپیمایي در مقطع کارشناسي پیوسته روزانه مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کارت دانشجویی  
با شماره دانشجویی ۹۷۵۴۱۴۴۱ و کد ملی 

۳۲۴۲۱۷۰۳۸۵ از دانشگاه علم و صنعت ایران  
رشته مهندسی مکانیک در مقطع کارشناسی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک موقت فارغ التحصیلی فرزند علی به شماره 
شناسنامه ۰۰۱۷۷۲۲۸۱۶۹ صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته 
مهندسی هوافضا صادره از واحد دانشگاهی علوم و تحقیقات تهران با 

شماره ۲۸۲۸۰ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا 
می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات 

تهران به نشانی تهران، انتهای بزرگراه ستاری، میدان دانشگاه، بلوار 
حصارک، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ارسال نماید

مدرک فارغ التحصیلی   فرزند محمود به 
شماره شناسنامه ۳۳۸۷ صادره از تهران در مقطع کارشناسی ارشد رشته  
مدیریت بازرگانی -مدیریت مالی صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسالمی 
واحد آشتیان با شماره ۸۷۳۵ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد 

. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی  واحد 
آشتیان به نشانی استان مرکزی شهرستان آشتیان بلوار امام خمینی (ره) 

دانشگاه آزاد اسالمی آشتیان ارسال نماید .

دیــدگاه اول، تهدیــد جدی بــرای آمریکا نیســت 
و آمریــکا نبایــد بــرای مقابله با روســیه از هدف 
اصلــی خــود که مهــار چین اســت غافل شــود. دیــدگاه دوم، شــکل دهی ائتالف 
لیبرال دموکرات های ثروتمند مثل کشورهای کره جنوبی و سنگاپور است که ۵۰ درصد 
اقتصاد دنیا در دســت آنهاســت. با این کار شاید بتوان چین را مهار کرد. دیدگاه سوم، 
آمریکا از این فرصت جنگ استفاده کند و بازیگر اصلی صحنه جهانی شود. اما اینکه 
کدام سناریو محقق می شود مهم است؛ سناریوی اول طرفدار بیشتری دارد اما دولت 

بایدن احتماال سناریوی دوم را پیش می برد و از آن روش چین را کنترل می کند».
قهرمان پور ادامه داد: «در جنگ اوکراین آمریکا هوشــمندی کرد و مســتقیم وارد 
جنگ نشــد. آنها از ســال ۲۰۲۱ تماس های روس ها را شــنود می کردند و برای زمان 
جنگ برنامه ریزی داشتند. همه کشورها از جمله آمریکا تصور می کردند شاید روسیه 
جنگ هســته ای راه بیندازد اما پوتین این کار را نکرد و این موفقیتی برای بایدن شــد. 
عالوه بر اینها آمریکا توانســت در مورد جنگ اوکراین با کشــورهای همیشه بی طرف 
مثل ســوئیس هــم در یك جهت گیری قــرار بگیرد و آنها هم ماننــد آمریکا خود را 

طرفدار اوکراین اعالم کنند».
قهرمان پور خاطرنشــان کرد: «بایدن گفته اســت جهان به سمتی می رود که یك 
طرف دموکراسی و ســوی دیگر اقتدارگراها هستند که منظور او از اقتدارگرایان چین 
و روسیه است و موضع دموکراسی کشــامل آمریکا و هم پیمانان او هستند. بنابراین 
بایدن اتحاد با کشــورهای لیبرال دموکرات را انتخاب می کند تا قطب دموکراســی را 

تشکیل دهد».
او درباره تفاوت های چین و روسیه در سیاست  خارجی شان گفت: «چین برخالف 
روسیه نمی خواهد با غرب وارد دشمنی شود و می خواهد آرام توسعه خود را پیش 

ببرد».
او دربــاره واکنش آمریکا و غرب در مقابل تهدید روســیه عنوان کرد: «آمریکا به 
اوکراین کمك سیاسی و تســلیحاتی می کند اما خود وارد جنگ نمی شود. آمریکا در 
مقابل همه کشــورهای متحــدش قصد دارد همین رویه را پیش ببرد». کشــورهای 
اروپایی در مقابل تهدید روسیه به نظرات مختلفی رسیده اند. جانسون بر طبل جنگ 
می کوبد اما فرانســه می گوید در هر حالت جنگ باید زودتر تمام شــود. در این میان 
لهستان و رومانی و لیتوانی و... به ناتو اعتماد ندارند که آیا در مقابل حمله روس ها 

از آنها دفاع خواهد کرد یا خیر؟ ســؤال این است که آیا اروپا در مقابل تهدید روسیه 
ایمن خواهد ماند و اگر آمریکا قرار اســت با کشــورهایی متحد شــود با کشــورهای 
نه چندان قدرتمند مثل رومانی و لیتوانی و... هم متحد می شــود یا فقط با کشورهای 
ثروتمند اروپایی وارد ائتالف می شود؟ همه اینها بستگی دارد که آمریکا کدام سناریو 

را اعمال می کند».
او افزود: «در آغاز جنگ روســیه و اوکراین، ایران هم مثل خیلی از کشورها تصور 
می کرد روســیه به ســرعت کی یف را تســخیر می کند و اوکراین سقوط می کند برای 
همیــن دولت و حاکمیت جانب روســیه را گرفــت. اما وقتی روســیه در موقعیت 
ضعــف قرار گرفــت مواضع ایران هم عوض شــد. همین هفته هــای پیش بود که 
امیرعبداللهیان با حضور در روسیه گفت که جنگ راهکار نیست و باید به آن خاتمه 
داد. ایران هم به مرور فاصله خود را با روســیه بیشــتر می کنــد. جهان آینده دچار 
دوقطبی چین و آمریکاست و ایران مهره های خود را بر اساس این جهان می چیند و 

به دنبال پیمان با چین می رود».
زمان به نفع  چین  است

محسن شریعتی نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، دیگر سخنران این 
نشســت هم گفت: «روسیه در این جنگ به سمت حیران شــدن می رود. تأثیر جنگ 
روســیه بر جهان را در ســه دســته باید بررســی کرد؛ اول اینکه جنگ به طور کلی 
دوقطبی سیاســت بین الملل را دگرگون نمی کند. پویایی قطب ها را کم و زیاد می کند 
اما دگرگون نه. چین دو بار زیر ســایه روســیه پنهان شده اســت، یکی در جنگ سرد 
و دیگری جنگ اوکراین. در دوره جنگ ســرد روســیه پرچم دار نــزاع با آمریکا بود و 
هزینه می داد و چین آســیب چندانی نمی دید. چین روسیه را محافظ خود در مقابل 

آمریکا می دید».
او افزود: «چین همیشــه تمایل داشــت از قدرت هژمونیك آمریکا کم شــود اما 
روســیه رادیکال تر از چین بود و هزینه های این تنش را می داد. اما حاال و بعد از این 
جنگ، روســیه ضعیف متولد می شود. روسیه ای که دیگر در مقابل آمریکا نمی تواند 
از چین محافظت کند. چین در این جنگ دچار مشکل می شود و بار روسیه روی چین 
قرار می گیرد. پس از حقیرشــدن روسیه، چین در برابر آمریکا و غرب تنها می شود. از 
ســوی دیگر غرب جدید ظهور می کند؛ غربی که اعتمادبه نفســش بیشتر می شود و 

در موقعیت تهاجمی قرار می گیرد. این جنگ دارد پویایی گذار را پیچیده می کند».

شــریعتی نیا عنوان کرد: روســیه پیش از جنگ با اوکراین در جهان دارای پرستیژ 
نظامی بود. حاال به پرســتیژ روســیه ضربه خورده و آســیبی که پرســتیژ روسیه را 
خدشه دار کرده است به چین ضرر می زند. عالوه بر این جنگ اوکراین و روسیه امنیت 
غرب اوراسیا را از بین برده و ساختار جدیدی شکل می گیرد که برای چین مهم است 
این ســاختار چیســت. تا به  اکنون تحریم های غرب روی کشورهای کوچك بوده که 
بزرگ ترینشــان ایران بود. اما حاال آمریکا اقتصاد تریلیون دالری روسیه را تحریم کرده 
و تحریم روسیه برای چین خطر محسوب می شود چون ممکن است چین هم مانند 
روســیه دچار تحریم شــود. او گفت: «کنش روسیه به نوعی تغییر رژیم است که کار 
را برای چین خطرناك می کند. روســیه اوکراین را به سمت تجزیه شدن برده است در 
صورتی که روســیه قرارداد شــانگهای را که یکی از قواعد آن مقابله با تجزیه طلبی 
است امضا کرده است. این کار روسیه چین را در موقعیت بدی قرار داده. چین بیشتر 
تسلیحات خود را از روسیه تأمین کرد و گیرکردن ارتش روسیه با آن همه سالح، چین 
را به ســمت مطالعه درباره قدرت نظامی روسیه و تردید درباره آن برده است». این 
کارشناس ســخنان خود را این گونه ادامه داد: «بحث بعدی انسجام غرب در مقابل 
روســیه است. این اتحاد چین را نگران کرده. این شرایط اتفاقی را در اقتصاد سیاسی 
چین ایجاد می کند؛ اینکه فشــار غرب زیاد شود و غرب چین را تحریم کند. پس چین 
می خواست منابع خود را از روسیه تأمین کند؛ یکی در حوزه منابع انرژی، یکی امنیت 
غذایــی. اما حاال دیگر چین از ترس تحریم های آمریکا می ترســد از روســیه واردات 
داشته باشد. چینی ها همیشه به دلیل ناامن بودن خاورمیانه از روسیه و آفریقا انرژی 
وارد می کردند. حاال خاورمیانه نســبتا به ثبات رســیده (در مقایسه با قبل) و روسیه 
دچار تحریم ها شــده است. بحث بر سر ســرمایه گذاری عظیمی است که چین روی 

روسیه کرده است».
شــریعتی نیا گفت: «در اثر این جنگ راه ابریشــم چین هم تحت فشــار غرب قرار 
گرفته اســت چون بخشی از این مســیر از فنالند و قزاقستان می گذرد آنها هم متحد 
غرب هســتند. تالشــی که چین دارد در این بحران می کند جمع نقیضین است. چین 
برخالف روســیه تنیده در نظم بین المللی است و بسیار برایش مهم است که چه بر 
ســر نظم جهانی می آید و نمی خواهد این نظم به هم بریزد. اما در مجموع زمان به 
نفع چین اســت، چین به توســعه ادامه می دهد و بین روسیه و غرب منافع خود را 

حفظ می کند».

ادامه از صفحه 3
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