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2022مارچ    28دوشنبه                                                          نجیب سخی              

  از تعرض نظامی تا جنگ اقتصادی :اوکراین 

دست به تعرض نظامی    سرحدات اوکراین را عبورکرده ،  2022گاهئیکه روسها در ختم فبروری  

  - 20۱۴که در مدت هشت سال گذشته از    ادعا کردند   العمل نامیده، و زدند ؛این حرکت خود را عکس

را ضعف تلقی    اما طرف مقابل تحمل ما  م تمام امکانات صلح و مذاکره را مشبوح کردند ؛2022

 .تجاوزو عداوت ادامه داد   ه تعرض ،کرده ؛ ب

  یعنی بیست و   ها این حرکت روسها را عمل تعرضی در مقطع مشخص زمانی ،   در حالیکه غربی 

بی اهمیت جلوه    چهارم فبروری  قلمداد کردند، و حوادث قبل این مقطع زمانی را نادیده گرفته و

 !دادند 

در ظرف هشت سال اخیر، برای    اتازونی رژیم اوکراین را   نیروهای غربی در رأس شان ناتو و  

اوکراین غافلگیر شدند!. روسها    لشکر کشی روس بر   از   تسلیح و تحریک میکردند ؛ اما  جنگ تقویه ،

های هوائی تعرضی و دفاعی اوکراین   چند ساعت اول شروع جنگ توانائی الکترونیکی و نیرو در

 .در پیمانهٔ وسیعی خنثی ساختند  را

دانباس )یعنی دو جمهوری که خودکفایتی را در بطن اوکراین   در مدتی قوای زیادی را اوکراین کز

که کار  گفته بود    قبل از جنگ تقاضا داشتند ( منسجم نموده بود، زالنسکی رئیس جمهور اوکراین ، 

 ! سره کنیم س را باید یک ادانب

  شده بود؛ اما روسها   و شدیدتر  س ده بار زیادتر احمالت اوکراین در دانب  2022از شانزدهم فبروری  

چهارم فبروری برخالف    روز بیست و ه  . ب بایدن باوکراین حمله نکردند   مطابق به پیشبینی های جو 

ه  ی جنوب یعنی کریم  اما از دو جهت شمال و از   انتظار ناتو روسها تنها جبهه دانباس را تحکیم کردند ؛

یرا  داخل اوکراین شدند . اتصال این دولشکر شمال و جنوب در ختم هفته اول تعرض تمام نیروهائ 

روسها در محاصره کشیدند. اوکراین    س منسجم کرده بودند همه راامشوره ناتو در دانب ه  که اوکراین ب
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س ،درین منطقه مستقر کرده بود ؛حساب  اجبهه شرق برای تصفیه حساب دانبه  که تمام قوای خود را ب 

 . خودش در حالت تصفیه شدن قرار گرفت 

تحکیم نموده بودند،    ناسیونالیستی افراطی تقویه و م با ایدیالوژی 20۱۴کسانیکه اوکراین را از سال 

استعمال و بکار برد سالح ذره وی غربیها و ناتو را    سراسیمه شدند در عین وقت تهدید پوتین در 

زده ساخت  و وحشت  ناچاری  همین وضعیت  در  فور  .  بود؛  حقوق  ه  ب  ا  بیچارگی  که  آمد  یاد شان 

ان کرده و نفوس غیر نظامی را قربانی و تلف  را بمبار  المللی را روسها پامال میکنند! شهرها بین 

افغانستان     ،که ناتو خود در یگوسالوی سابق، عراق، لیبیا  مینمایند. البته همین حقوق بین الملل را 

غرب   مریکا و اکه  مراعات کنند  روسها میخواهد همان حقوق را و... مراعات نکرده بود ؛اینک از

همین حقوق را متواترا     202۱  ت اگس  بل درم الی سقوط کا۱۹۹۳یعنی از    فوت شوروی،  بعد از

 .پامال مینمودند 

ذشت قربانیان تعرض روس  گشده از سوی روسها؛ اینک سر  جهت محسوس ساختن این حقوق پامال

بطور بیست و چهار ساعته درصفحات تلویزیون هایشان    بیوه اوکراینی را  و  یتیم  ، ملیونها آواره و 

 . اند  نمایش گذاشته ه  ب

مهاجران کشورهای عرب شرقمیانه عساکر و نیروی ضربتی را در    ر برابرپولند که چندی قبل د 

با بالروس مستقر ساخته بود تا یک مهاجر هم از سرحد عبور نتواند ؛ اما همین پولند    سرحدش 

 .بآغوش باز دوملیون مهاجر جنگی اوکراین را پذیرا گردید 

پوتین را  پوتین و روسها شاید جنایت    د ؛ میکنن  قاتل و جنایتکار جنگی قلمداد   دیکتاتور،  والدیمیر 

 .نه یگانه جنایتکار جنگی هستند  ها نه اولین و  اما آن  جنگی را مرتکب شده باشند؛

یعنی جنگ اقتصادی باز کردند، که    لهذا راه بسوی تحریمها ،   از جنگ نظامی مأیوس شد؛  چون ناتو 

این دارائی در  ملیارد دالر ذخیره ارزی روس بی اعتبار اعالن شد ، یعنی روس ب   ۳۵0در حدود  

کاین در حقیقت غضب ، صلب و    د ،نفروش و تبادله کن و  هیچ نقطه روی زمین نمیتوانند خرید  

 .مصادره ٔمالکیت است 

و  ر مثال   چین که زیاده از هزا  این برخورد تمام کشورهای را که ذخیره ئی دالری دارند تکان داد ؛

تمام این    یوان دست بسالح ببرد؛اگر فردا در موضوع تا  پنجصد ملیارد دالر ذخیره ارزی دارد ،

اگر با امریکائی ها موافقت نکند    سلمان ؛   ذخیره ضبط خواهد شد و یا عرب سعودی در مورد ولیعهد 

این وضعیت نارضایتی و حتی خشم کشور های    چندین صد ملیارد دالر او نقض و نابود خواهد شد .

در بدل   اینکه منبعد گاز روس تنها باعث گردید. درین میان؛ تصمیم پوتین مبنی بر  را نادار  دارنده و 
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کشور های متخاصم میتواند تبادله شود !!، این بیانیه جنگ تحریمها را بُعد و روحیهٔ دیگری    روبل با 

فیصد ارتقأ نمود، همچنان عرب سعودی فروش نفت    ۳0یکروز ارزش روبل در حدود   بخشید ، در

وزیر   یه هندی و یا روبل خواهان شد ، هند خرید نفت روس را با روپ  یوهان چینی را تائید کرد ،  با

دیدن    چ پنجم مار  ایران و بطور غیرمترقبه از کابل بروز بیست و  جه چین از کشورهای عربی ، رخا

جه چین با همتای  رکاین بازدید گامی است در برسمیت شناختن طالبان از سوی چین . وزیر خا   کرد،

الل حقیقی و انکشاف عینی کمک خواهد  در تحکیم استق  چین افغانستان را   که :»   ده کرد اش وع  افغان

های افغانستان مکتوم هستند عالقه و    یکه در دل کو« . باید یادآور شد که چین بتمام ذخایر   کرد.  

 .!را کوه تشکیل میدهد  فیصد مساحت افغانستان  ۷۵دلچسپی دارد ، و  

ت میکردند.این  تبادالت جهانی بطور محتاطانه فعالی  مدتی در مورد رفع حاکمیت دالر در  کز   چینیها

  جنگ تحریمها یک فرصت طالئی برای ایشان و تمام اقتصاد نوخیز جهان فراهم نمود تا حیثیت دالر

 .را بمثابه واحد پول جهانی زیر سوال ببرند 

  روی خشم و عقده بروسها تحمیل کردند ،   خیلی عجوالنه و از  که ناتو وغربیها   این تحریمات را

ایران ، تصورنادرست نمودند ، که روسیه یک کش مانند  ونزویال و … است ؛عکس    ورعقبمانده 

ابت  اصچنان کاری    لهذا پس لگدی آن  العمل و جواب روسیه را هیچ تخمین و پیشبینی نکرده بودند ؛ 

زیرا برای خرید گاز روس عجالتا  ؛ غربیها باید روبل تهیه    نموده، که غرب را دستپاچه ساخته ؛

 : ریقه وجود دارد کنند و برای بدست آوردن روبل تنها دو ط

را با روبل تادیه    روسها تبادله تجارتی صورت بگیرد تا روسها اموال وارداتی خود   اول اینکه با

 . کنند 

یعنی بانکهای اتحادیه اروپا از بانک روس روبل بخرند . در هردو صورت    دوم تبادله بین بانکها ، 

اینکه از گاز روس چشم    نقض کند و یا تحریم هائی را که وضع کرده باید خود آنرا    اتحادیه اروپا 

 .بپوشند 

مواد اولیه مورد نیاز عامه   از جانب دیگر عوامل تورمی و انکشاف سریع قیم مانند پطرول و دیگر 

مانند جاکت   ؛ بر اقتصاد غرب اثر ناگوار خواهد داشت ، کاین وضعیت  میتواند جنبشهای تورمی ؛

لبته تأثیر این تحریمات بر اقتصاد و سطح زندگی  را در تمام غرب دامن بزند . ا  زردهای فرانسه، 

 .مردم روسیه تا هنوز محاسبه و تخمین نشده است 

کاین موسسات در حدود صد    زیاده از پنجصد موسسه و کمپنی فرانسوی در روسیه فعالیت دارند ،

لیت  نفر را استخدام نموده اند .هر موسسه تولیدی و خدماتی که در روسیه دست از فعا  پنجاه هزار   و
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موسسه مذکور بالفاصله ملی شده  دولت و سرمایهای روسی    تحریم سهم بگیرد؛  بکشد ،یعنی در 

دولت فرانسه در امر تطبیق تحریم ها عقب نشینی را آغاز نموده    را ادامه میدهند؛ لهذا  فعالیت آنها

 .این برعالوه آلمان است کز شروع در تحریمها خرید گاز را استثنأ قرار داده بود  است. و 

کشیها؛هرکس پی منافع خود روان خواهد شد. این    بعد از ته نشین کردن هلهله های جنگی و تفنگ

تحریک رژیم اوکراین ؛اروپا را میخواهد بمیدان جنگ و شاید هم جنگ اتمی    موضوع که اتازونی با 

 .هیچ اروپائی پایان نخواهد رفت   یتبدیل کند ؛از گلو 
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