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88498444سرویس بين الملل

 سيدرحيم نعمتي
جو بايدن، رئيس جمه��ور امريكا در اول مارس 
و طي سخنراني  وضعيت كش��ور در كنگره بر 
اصطالح »جهان آزاد، the free world « تأكيد 
كرد و گفت: »جهان آزاد در وحدت خود مصمم 
است« و همين مضمون در سخنراني چند روز 
بعد بوريس جانسون، نخست وزير بريتانيا نيز 
منعكس شد. تأكيد بايدن بر اين اصطالح يادآور 
اسطوره سازي حاكميت امريكا در 75سال قبل 
است كه بر اساس آن، جنگ سرد بين دو بلوك 
غرب و شرق پايه گذاري شد. حاال به نظر مي رسد 
بايدن قصد دارد از جنگ سرد دستمايه اي براي 
جان دادن به اين اصطالح بهره برداري يا حتي 
همان صف بندي سال هاي جنگ سرد را بار ديگر 
بر همان مبنا احيا كند، با اين حال تجربه جنگ 
سرد نشان داد اسطوره سازي »جهان آزاد« منجر 
به رويارويي تمام عيار جهان غيركمونيس��ت با 
جهان كمونيستي نشد و يگانه انگاري بين جهان 
غرب و جهان آزاد هيچ گاه نتوانست محقق شود. 
به نظر مي رسد اين موضوع حاال هم صادق باشد، 
جداي از اينكه جهان امروز ديگر همانند هفت 
دهه قبل جهان دوقطبي نيست بلكه به سمت 

جهان چندقطبي در حركت است. 
  سخنراني هاي ماه مارس

اين نكته اي عجيب اس��ت كه ماه مارس نقطه 
تعيين كنن��ده اي در اسطوره س��ازي »جهان 
آزاد« از سوي امريكاس��ت. در واقع، سخنراني 
هري ترومن، رئيس جمهور پيش��ين امريكا در 
12مارس1947 و تحت همين عنوان بررسي 
وضعيت كش��ور بود ك��ه نقطه آغاز ب��راي اين 
اسطوره سازي شد. او در اين سخنراني از اعضاي 
كنگره خواست از اليحه بسته كمك به تركيه و 
يونان حمايت كنند تا با تصويب اين اليحه، مانع 
گسترش اتحاد جماهير شوروي به جنوب شرق 
اروپا شوند. سخنراني او همراه با لفاظي هاي پرآب 
و تاب بود و از »حق تمامي مردم ها براي حفظ 
نهادهاي آزاد و يكپارچگي ملي ش��ان در برابر 
تحركات ستيزه جويانه« گفت و با اين كلمات 
تند و آتشين بود كه اعضاي كنگره را مجاب به 
تصويب اليحه اش كرد. ترومن با اين سخنراني 
ايده »جهان آزاد« را در دكترين بين المللي خود 
قرار داد تا اينك��ه امريكا مدعي رهبري »جهان 
آزاد« در برابر جهان بسته كمونيستي يا »جهان 
اقتدارگرا« ش��ود. به عبارت ديگ��ر، بايدن در 
سخنراني 12مارس خود پا جاي پاي ترومن در 
ترومن در 75سال قبل مي گذارد و در اين تصور 
است كه مي تواند با زنده كردن اسطوره »جهان 
آزاد« دوباره همان نقش امريكا را در جنگ سرد 
احيا كند و آن را در موقعيت رهبري اين جهان 
اسطوره اي قرار دهد، با اين حال به نظر مي رسد 

اسطوره س��ازي اين بار رئيس جمهور امريكا از 
»جهان آزاد« فراتر از لفاظي هاي سياسي نرود و 
نتواند همان كاري را بكند كه با بلوك بندي بين 

غرب و شرق انجام داد. 
  سلطه جويي و كاستي ها

در واقع، دكتري��ن ترومن و اسطوره س��ازي او 
از »جه��ان آزاد« در برابر »جه��ان اقتدارگرا« 
زمينه اي بود براي سلطه جويي كاخ سفيد كه 
در سال هاي بعد از جنگ جهاني دوم و استفاده 
از بمب اتمي، احس��اس مي كرد برترين قدرت 
جهاني اس��ت و مي تواند با اين اسطوره سازي 
س��لطه جويي اش را در جهان گس��ترش دهد. 
سند فوق محرمانه ش��وراي امنيت ملي امريكا 
به ش��ماره68 در اواي��ل1950 اين سياس��ت 
س��لطه جويانه در دكترين تروم��ن را تثبيت و 
اعالم كرد »شكست نهادهاي آزاد در هر جايي 
از دنيا به منزله شكس��ت در همه جاست« و در 
اين س��ند از امريكا خواسته ش��ده بود »قدرت 
سياس��ي، اقتصادي و نظامي جهان آزاد« را به 
س��رعت هر چه تمام تر برپا كند. مي توان گفت 
ش��روع جنگ كره در ژوئ��ن1950 فرصتي را 
براي ترومن و دولت او فراهم كرد با ورود به اين 
جنگ، اسطوره سازي خود را از جهان آزاد پيش 
ببرند، با اين حال سال هاي بعد از اين جنگ به 
نحوي پيش نرفت كه از اسطوره س��ازي امريكا 

انتظار مي رفت. 
نخستين مشكل در تلقي امريكا از اسطوره اش 

بود، به نحوي كه كشور غيركمونيستي را جزو 
جهان آزاد مي دانست، در حالي كه بسياري از 
كشورها حاضر نبودند در صف بندي بين شرق 
و غرب از يك طرف جانبداري كنند. به عبارت 
ديگر، اسطوره امريكايي از جهان آزاد بيشتر از 
آنكه بيانگر واقعيت موجود از كشورهاي جهان 
باش��د، محدود به متحدان غربي امريكا بود كه 
جنگ كره باعث ش��ده بود به گرد واش��نگتن 
جمع شوند و اين تصور را القا مي كردند كه گويا 

كشورهاي غيركمونيستي همگي از آنها حمايت 
مي كنند. بطالن اين تصور با استفاده از عبارت 
عدم تعهد »Non- Alignmen« توسط هند و 
يوگسالوي در سال1950 و در نشست ساالنه 
مجمع عمومي سازمان ملل روشن شده بود و 
تشكيل جنبش عدم تعهد به ابتكار اين دو كشور 
به عالوه مصر و اندونزي در يك دهه بعد نشان 
داد جهان موجود بنا بر اسطوره سازي امريكايي 
از »جهان آزاد« ش��كل نگرفته اس��ت. در اين 
بين، بايد به ظهور كش��ورهاي در حال توسعه 
طي سال هاي بعد اشاره كرد كه با رشد قدرت 
اقتصادي خود توانستند رفته رفته حرفي براي 
گفتن در عرصه بين الملل داشته باشند، در عين 
اينكه نه در »جهان آزاد« امريكايي قرار داشتند 
و نه اينكه مي شد آنها را به زعم ترومن در جرگه 

جهان اقتدارگراي كمونيستي قرار داد. 
   شبيه سازي بايدن

بايدن طي مدت حمله روسيه به اوكراين بارها 
از مفهوم »جهان آزاد« اس��تفاده كرده است و 
سعي دارد از طريق شبيه سازي وضعيت موجود 
و مخصوصاً با دوره ترومن، همان صف بندي ای 
را كه ترومن به دنبالش بود، احيا كند. اين نكته 
جالبي اس��ت كه ترومن و بايدن هر دو از حزب 
دموكرات هستند اما با وجود اين و به رغم تصور 
كاذبي كه در مورد رويه حزب دموكرات امريكا 
ساخته ش��ده اس��ت، اين دو با اسطوره سازي 
»جهان آزاد« به دنبال حفظ، تقويت و توسعه 

ميليتاريسم امريكايي هستند. در واقع، ترومن 
نيازمند توجيه و دستاويزي بود تا زيرساخت و 
توان نظامي امريكا را در سال هاي بعد از جنگ 
جهاني دوم نه تنها حفظ كند بلكه با تقويت آن، 
ابزار مؤثري براي سلطه جويي امريكا در سرتاسر 
جهان داشته باشد. اين روحيه ميليتاريستي در 
بايدن نيز تكرار شده و نش��انه آن افزايش قابل 
توجه بودج��ه نظامي امريكا براي س��ال آينده 
ميالدي است كه به رقم بي سابقه 773ميليارد 
دالر رسيد و اين جداي از 40ميليارد دالر براي 
برنامه هاي مرتبط با ام��ور دفاعي در اف بي آي، 
وزارت ان��رژي و ديگ��ر آژانس ه��اي امنيت��ي 
امريكاست. به عبارت ديگر، اسطوره سازي بايدن 
از »جهان آزاد« همانند ترومن لفاظي سياسي 
براي خدمت به صنايع نظامي امريكاس��ت كه 
قلب و روح نظام ميليتاريس��تي اين كش��ور را 

تشكيل مي دهند. 
  جهان متفاوت

چيزي كه بايدن ب��راي اسطوره س��ازي خود 
ناديده گرفته واقعيت جهان امروز است. جهان 
امروز بدون شك و ترديد با جهان زمان ترومن 
و بعد از جنگ جهاني دوم تفاوت بنيادين دارد. 
اين تفاوت را مي توان در تقاضاي كاخ س��فيد 
از متحدان س��نتي عرب خود، يعني عربستان 
س��عودي و امارات متحده عربي دي��د كه براي 
افزايش توليد نفت انجام شد اما اين دو كشور 
نه تنها حاضر به پذيرش اين درخواست نشدند 
بلكه تعهدات خود را به روسيه در اوپك پالس به 
آن ترجيح دادند. از سوي ديگر، چين در زمان 
ترومن هنوز قدرت قابل توجه در جهان دست كم 
از لحاظ اقتصادي نبود و حتي كرس��ي آن در 
سازمان ملل نيز در اختيار جمهوري چين بود 
كه فقط بر جزيره تايوان تسلط داشت. حاال چين 
دومين قدرت اقتصادي جهان بعد از امريكاست 
كه نه تنها حاضر نش��ده از اي��ن صف بندي و 
اسطوره س��ازي امريكايي حماي��ت كند بلكه 
آشكارا در مقابل آن قرار گرفته و بر كسي پوشيده 
نيست كه همچنان به حمايت هاي اقتصادي اش 
از روس��يه ادامه مي دهد. عالوه ب��ر اين، ديگر 
كش��ورهاي عضو گروه »بريكس« شامل هند، 
برزيل و آفريقاي جنوبي هم حاضر نش��ده اند 
در »جهان آزاد« بايدن ق��رار بگيرند و ترجيح 
داده اند سياس��ت مخالفت با جنگ و تحريم را 
دنبال كنند. به اين ترتيب و برخالف تبليغاتي 
كه در رسانه هاي غربي مي شود، »جهان آزاد« 
بايدن خيلي كوچك تر از »جهان آزاد« ترومن 
است و همين نيز باعث مي شود اسطوره سازي 
اين بار امريكا از حد و مرز لفاظي هاي سياسي 
فراتر نرود و نتواند هم��ان تأثيري را بگذارد كه 

75سال قبل گذاشت. 

 دكتر سيدرضا ميرطاهر
با ادامه كارزار تحريم��ي غرب از جمله اتحاديه 
اروپا عليه روسيه به بهانه جنگ اوكراين، مسئله 
تحريم نفت و گاز روسيه به عاملي براي افزايش 
شكاف و اختالفات دروني در اتحاديه اروپا تبديل 
شده است. تا چندي قبل مقامات ارشد اتحاديه 
اروپا چندان موافق اين امر نبودند، در حالي كه 
در چرخش موضع آشكاري به ويژه پس از آشكار 
شدن ضعف روسيه در رس��يدن به اهدافش در 
جنگ اوكراين، اروپايي ها به همراه امريكا قصد 
تشديد فشارهاي تحريمي عليه روسيه از جمله 
در حوزه نفت و گاز به اميد به زانو درآوردن آن 

را دارند. 
موضع قبلي اتحاديه اروپا در قبال تحريم نفتي 
روسيه، مخالفت با آن بود. در اين زمينه جوزپ 
بورل، مسئول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا 
چندي قبل يعني اوايل ارديبهش��ت1401 در 
مصاحبه اي گفت: »اتحاديه اروپا در حال حاضر 
هيچ طرحي ب��راي ممنوعيت جمع��ي نفت و 
مشتقات نفتي روس��يه ندارد، چراكه چندين 
عضو اتحاديه اروپا تهديد به وتوي چنين ابتكاري 
كرده اند.« بورل، قطع انرژي روسيه را مهم ترين 
گام براي ايجاد خودمختاري اروپا عنوان كرد، 
ولي افزود: »در حال حاضر هيچ پيشنهادي در 
مورد تحريم نفت و گاز روس��يه روي ميز وجود 
ندارد و مالحظات و پيشنهادات زيادي در حال 

بررسي است.«
كش��ورهاي اتحاديه اروپا پس از تهاجم روسيه 
به اوكراين تحريم هاي بس��ياري را عليه مسكو 
اعمال كردند و اكنون برخي از اين كش��ورها به 
ويژه متحدان امريكا در اروپاي شرقي و فرانسه 
در كنار انگليس خواهان تحريم واردات انرژي 
از روسيه هس��تند، با اين حال اين درخواست 
با مخالفت هاي جدي به ويژه از سوي آلمان به 
عنوان بزرگ ترين اقتصاد اروپا و مهم ترين كشور 
اتحاديه اروپا و نيز اتريش و مجارس��تان مواجه 
شده است. برخي از مؤسسات مالي آلمان اعالم 
كرده اند در صورت قطع واردات انرژي از روسيه، 
اقتصاد آلمان با ركود مواجه خواهد شد. آلمان 
از مش��تريان اصلي نفت روس��يه است و بيش 
از 30درص��د از نياز نفتي خود را از اين كش��ور 
تأمين مي كن��د. همچنين حداق��ل 49درصد 
گاز مصرفي آلمان از روس��يه تأمين مي ش��ود، 
در مورد اتريش اين وابستگي به مراتب بيشتر 
و عميق تر است. »لئونهارد بيرنبام« مديرعامل 

يكي از شركت هاي انرژي آلمان، تصميم غرب 
مبني بر تحريم روس��يه را نادرس��ت دانست و 
تأكيد كرد: »به نظر من اين تصميم اشتباه است. 
چنين اقدامي نه تنها ضربه سختي به آلمان وارد 
مي كند، بلكه اروپا را نيز با مشكل بزرگي روبه رو 

خواهد كرد.«
نكته جالب اينكه امريكا كه س��ردمدار تحريم 
همه جانبه روسيه است و چندي قبل هم واردات 
انرژي از اين كشور را تحريم كرد، به دليل نگراني 
از تأثيرات منفي تحريم نفتي روسيه بر افزايش 
بهاي حامل ه��اي انرژي به وي��ژه بنزين درباره 
تحريم نفتي روسيه توس��ط اتحاديه اروپا زنگ 
خطر را به ص��دا درآورده اس��ت. »جنت يلن« 
وزير خزانه داري امريكا در خصوص تأثير تحريم 
كامل نفت  و گاز روسيه هشدار داده و به اينكه 
اين امر منجر به كاهش رشد اقتصادي مي شود، 
اذعان كرده است. يلن مي گويد: »ما مي خواهيم 
به روسيه آسيب برسانيم، ولي تحريم ها، تأثير 
بسيار كمي بر روسيه داشته است. روسيه ممكن 
است صادرات كمتري داشته باشد، اما قيمتي 
كه براي صادرات خود دريافت مي كند، افزايش 
مي يابد كه اين امر تأثير مخربي بر اروپا و ساير 

نقاط جهان خواهد داشت.«
  تبعات منفي تحريم نفتي روسيه 

واشنگتن به خوبي مي داند با تحريم نفتي روسيه 
و افزايش بهاي نفت، به رغ��م كاهش صادرات 
نفتي از جانب اين كشور در نهايت مسكو درآمد 
نفتي بيشتري كسب خواهد كرد، در حالي كه 
تبعات منفي چنين اقدام��ي مانند بومرنگ به 
اقتصاد كشورهاي غربي از جمله امريكا برخواهد 
گشت كه هم اكنون نيز تحت فشار تورمي زيادي 
به دليل افزايش بهاي حامل هاي انرژي پس از 
وقوع جنگ اوكراين ق��رار دارد. چندي پيش، 
سازمان كش��ور هاي صادركننده نفت )اوپك( 
اعالم كرد اعمال تحريم ه��اي فعلي و افزايش 
آن در آينده عليه روسيه قطعاً مي تواند يكي از 
بدترين شوك ها را به بازار جهاني نفت وارد كند. 
به اين ترتيب به رغم خواس��ته اروپايي ها براي 
افزايش فشارها بر روسيه به بهانه جنگ اوكراين 
از جمله تحريم واردات انرژي از روسيه، اما خود 

اين كشورها با موانع س��اختاري در اين زمينه 
مواجه هستند، ضمن اينكه اساساً درباره اينكه 
چنين اقدامي موجب توق��ف عمليات نظامي 
روس��يه در اوكراين ش��ود، ترديد وجود دارد. 
»اوالف شولتس« صدراعظم آلمان اذعان كرد: 
تحريم انرژي روسيه نمي تواند جنگ در اوكراين 

را متوقف كند. 
  افزاي�ش مخالفت ه�ا با تحري�م نفتي 

روسيه 
موضع جدي��د اتحاديه اروپا حماي��ت كامل از 
تحريم نفتي روسيه اس��ت. اورزوال فن درالين، 
رئيس كميسيون اروپا در بسته تحريمي جديد 
پيشنهاد داده است طي چند ماه واردات نفت از 
روس��يه به اروپا ممنوع و همچنين بزرگ ترين 
بانك روسيه موسوم به اسبر بانك نيز از سامانه 
سوئيفت اخراج شود. به رغم تهديد اتحاديه اروپا 
درباره تحريم نفتي روس��يه در چارچوب بسته 
ششم تحريمي عليه اين كشور، اما اين مسئله 
با مخالفت هايي در داخل اروپا و حتي هش��دار 

مقامات امريكايي مواجه شده است. 
»ريچارد س��وليك« وزير اقتصاد اسلواكي روز 
چهارشنبه 14ارديبهش��ت درباره تحريم نفت 
روسيه هشدار داد. وي در سخناني گفت: »منع 
واردات نفت از روسيه اقتصاد اروپا را ويران كرده 
و اسلواكي، اتريش، جمهوري چك و اوكراين را 

تحت تأثير قرار خواهد داد.« 

»پيتر سيارتو« وزير امور خارجه مجارستان نيز با 
انتقاد از موضع گيري منفي اروپا گفت كشورش 
به علت موضع گيري در زمينه تأمين منابع انرژي 
)نفت و گاز( از روسيه به ش��كلي غيرمنصفانه 
هدف حمله سران كشورهاي اتحاديه اروپا قرار 
گرفته اس��ت. او در واكنش به انتقاد اروپايي ها 
از مجارس��تان در زمينه وابستگي اين كشور به 
روس��يه براي تأمين نفت و گاز مورد نياز خود 
گفت: »ما اين مسئله را تنها و تنها از چشم انداز 
منافع ملي مجارستان مي نگريم. عالقه اي هم 
به اين نداريم ش��رق و غرب چه مي انديش��ند. 
امنيت واقعي عرضه منابع انرژي براي ما اهميت 
دارد، زيرا هم اكنون  چرخ اقتصاد مجارس��تان 
بدون واردات نفت از روسيه نمي چرخد و قطع 
وابستگي به منابع انرژي روسيه براي ما ناممكن 

است.«
»جنت يلن« وزير خزان��ه داري امريكا نيز روز 
چهارش��نبه 14ارديبهش��ت اعالم كرد اقدام 
اتحاديه اروپا براي تحريم نفت روس��يه ممكن 
است قيمت نفت خام را افزايش دهد. به گفته وي 
بايد درباره اين موضوع انديشيده شود كه چگونه 
مي توان نفت روسيه را بدون آنكه پيامدهايي بر 
قيمت ها داشته باش��د، تحريم كرد. يلن تأكيد 
كرد كه در راستاي كاهش درآمدهاي روسيه از 
فروش نفت و گاز تالش خواهد شد و افزايش ارائه 
نفت به بازارها ضروري است. به نظر مي رسد در 

قاره اروپا بر سر تحريم نفتي روسيه و پيامدهاي 
آن توافق نظري بين كشورهاي اروپايي وجود 
ندارد. در واقع برای آن دسته از كشورهايی كه به 
نفت روسيه وابسته هستند، كنار گذاشتن اين 
كشور و رفتن به دنبال منابع جايگزين نفتي كار 
آساني نخواهد بود و به ويژه در كوتاه مدت و حتي 
در ميان مدت خسارات زيادي را متوجه اقتصاد 
آنه��ا خواهد ك��رد. موضع گيري وزي��ر اقتصاد 
اسلواكي و تصريح به اينكه تحريم نفتي روسيه 
موجب ويران ش��دن اقتصاد اروپا خواهد شد، 

اشاره به همين امر دارد. 
در مقابل كشورهاي اروپايي همپيمان و نزديك 
به امري��كا بر تحريم نفتي روس��يه پافش��اري 
مي كنند كه مثال بارز آن بريتانيا، لهس��تان و 
كشورهاي حوزه بالتيك هستند. در اين راستا 
»ليز تراس« وزير خارجه بريتانيا خواستار قطع 
واردات انرژي ش��امل نفت و گاز از روسيه شده 
اس��ت. تراس طي اظهارات ضدروس��ي گفت: 
»جنگ در اوكراي��ن، جنگ م��ا و جنگ همه 
است. مصمم به همكاري با متحدان خود روي 
طرح جديد مارش��ال براي حمايت از اوكراين 

هستيم.« 
  جمع بندي

به نظر مي رسد اكنون اروپا بر سر دو راهي انتخاب 
منافع اقتصادي خود و تداوم واردات نفت و گاز 
از روسيه در راس��تاي رونق و رشد اقتصادي و 
جلوگيري از وارد آمدن خس��ارات و زيان هاي 
شديد به اين كش��ورها يا همراهي با امريكا در 
راس��تاي اهداف ژئوپلتيكي كالن غرب، يعني 
مقابله با قدرت ه��اي بين المللي خواهان تغيير 
نظم كنوني به ويژه روسيه و در وهله بعدي چين 
قرار گرفته است. »كريستين ليندنر« وزير دارايي 
آلمان مي گويد: جنگ بين اوكراين و روس��يه، 
نظم نوين جهان��ي را به دنبال خواهد داش��ت. 
اين نقل قول به خوبي نش��ان مي دهد بيش��تر 
كشورهاي اروپايي كه اكنون در جبهه حمايت 
از اوكراين قرار گرفته و به صف تحريم كنندگان 
روسيه پيوسته اند، در عمل گزينه دوم را انتخاب 
كرده اند، با اين حال مخالفت كشورهايي مانند 
اسلواكي و مجارستان با تصميمات اتحاديه اروپا 
در زمينه تحريم نفتي روسيه نشان مي دهد در 
داخل اين اتحاديه اجم��اع نظري در اين زمينه 
وجود ندارد و برخي كش��ورهاي اروپايي حاضر 
به قرباني كردن منافع مل��ي خود براي منافع و 

اهداف كالن امريكا نيستند. 

اسطوره سازي امريكا از جهان به اصطالح  آزاد
   چشم انداز

   سيدنعمت اهلل عبدالرحيم زاده
جو بايدن، رئيس جمهور امريكا با حمله روس��يه 
به اوكراين اين فرصت طاليي را به دست آورد تا 
برخالف سياست انزواگرايانه سلفش، دونالد ترامپ 
و شعار »اول امريكا«ی او و بعد از خروج فاجعه بار 
امريكا از افغانستان، بتواند رهبري جناح غرب را 
براي مقابله با روسيه به دست بگيرد. شايد آلمان 
و فرانسه در روزهاي نخس��ت اين جنگ تمايلي 
براي پيوستن به اين جناح نداشتند و در مسائلي 
نظير خط لول��ه گازي نورداس��تريم2 يا تحريم 
بانك مركزي روس��يه مخالفت هايي داشتند اما 
در نهايت، مجبور به تبعيت از امريكا شدند، با اين 
حال فشارهاي امريكا نتوانست قاره آفريقا را به اين 
جناح بكشاند. براي مثال، اكثر كشورهاي آفريقا به 
تعليق عضويت روسيه در شوراي حقوق بشر رأي 
ممتنع دادند. جو بايدن در جريان تماس تلفني با 
سيريل رامافوسا، رئيس جمهور آفريقاي جنوبي بر 
»نياز به يك واكنش روشن و متحد بين المللي به 
تجاوز روسيه به اوكراين تأكيد كرد« اما اين فشار 
بايدن نتيجه اي نداشت و آفريقاي جنوبي هم رأي 
ممتنع داد. آيا اين رأي به معناي حاشيه نشيني 
آفريقا در برابر رويارويي شرق و غرب است يا داليل 

ديگري هم وجود دارد؟
   جنگ بين فيل ها

جين يوس اليوي��ر، تحليلگ��ر نيوزويك به يك 
ضرب المثل آفريقايي اشاره مي كند كه مي گويد: 
»وقتي كه فيل ها مي جنگند، اين علف ها هستند 
كه له مي شوند.« اين ضرب المثل مي تواند دليلي 

براي رأي ممتنع كشورهاي آفريقايي در سازمان 
ملل براي محكوميت حمله روس��يه به اوكراين 
باشد. به عبارت ديگر، كش��ورهاي آفريقايي اين 
جنگ را جدالي بين روس��يه و امريكا مي بينند و 
جانبداري از يكي از اين دو در نظر اين كش��ورها 
حكم همان علفي را دارد ك��ه در زيرپاي يكي از 
اين دو طرف قدرتمند له مي شود. حمله روسيه به 
اوكراين و جنگي كه پيش آمده از اين طرز تلقي 
آفريقايي به معناي جنگي در منطقه اي به دور از 
حوزه منافع كشورهاي آفريقايي است و دخالت 
در اين جنگ و جانبداري از يك طرف درگيري 
نتيجه اي جز لطمه به منافع كش��ورهاي  آفريقا 
ندارد. اگر امريكا ش��ريك اول تجاري بسياري از 
كشورهاي آفريقايي است، روسيه نيز تأمين كننده 
تسليحات بسياري از آنهاست و كشورهايي نظي 
سودان، جمهوري آفريقاي مركزي، مالي و كنگو 
امنيت خود را مديون روسيه و شركت خصوصي 
واگنر هستند كه توسط روسيه حمايت مي شود و 
به همين جهت است كه اين شركت در اوكراين و 
براي روسيه مي جنگد. ليندسي توماس گرينفيلد، 
سفير امريكا در س��ازمان ملل خشم امريكا را در 
مورد رأي ممتنع كشورهاي آفريقايي با اين حرف 
نشان داد: »ش��ما نمي توانيد در حاشيه بايستيد 
و نظاره گر تجاوزي باش��يد كه ما وق��وع آن را در 
اوكراين مي بينيم و بگوييد ما در مورد آن بي طرف 
مي مانيم.« با اين حال، او متوجه نيست كشورهاي 
آفريقايي نمي توانند با جانبداري از غرب متحمل 
هزينه اي بشوند كه احتمال دارد از سوي روسيه 
و متحدانش به آنها وارد ش��ود، گذشته از اينكه 
جانبداري از غرب براي بسياري از آفريقايي ها به 
معناي جانبداري از جناحي است كه نه تنها سابقه 
سياه استعماري دارد بلكه حتي در همين جنگ 
نيز نشان داد همان رويكرد استعماري را نسبت به 

آفريقايي ها دارد. 
    نگاه استعماري غرب

وقتي كه حرف از استعمار و تجربه تلخ آفريقايي ها 
از اين پديده ش��وم غرب��ي زده مي ش��ود، الزم 
نيست به گذش��ته هاي دور و زماني اشاره شود 
كه اس��تعمارگران اروپايي، آفريقايي ها را براي 
برده داري به غل و زنجير مي كش��يدند. ش��كي 

نيست نحوه عمل غرب در جريان جنگ داخلي 
ليبي در سال2011 براي س��رنگوني سرهنگ 
معمر قذافي و هرج و مرج بع��د از آن چيزي جز 
شيوه اس��تعماري غرب نبود. در واقع، اتحاديه 
آفريقا در آن زم��ان طرح صلح��ي را ارائه كرده 
بود تا با برقراري آتش بس بين نيروهاي قذافي و 
مخالفان، روند گفت وگو آغاز شود و حتي جاكوب 
زوم��ا، رئيس جمهور وقت آفريق��اي جنوبي كه 
براي ميانجيگري به طرابلس در ليبي رفته بود، 
نه تنها موافقت قذافي با اين ط��رح را اعالم كرد 
بلكه حتي احتم��ال بركناري قذاف��ي از قدرت 
را نيز منتفي ندانس��ت. اين طرح مي توانس��ت 
ماجراي ليبي را به نحو مسالمت آميزي به پايان 
برساند اما مداخله غرب و حمايت ناتو از مخالفان 
باعث شد طرح صلح اتحاديه آفريقا ناكام بماند و 
موهبت به اصطالح آزادي غربي براي ليبي جز 
كشتار و ويراني چيز ديگري نبود كه تا به امروز 
ادامه داش��ته است. مداخله س��ربازان فرانسوي 
در مالي و س��احل عاج نيز نمونه هاي ديگري از 
رويك��رد مداخله جويانه و اس��تعماري غرب در 
آفريقاست. گذشته از مثال هاي بسيار، نحوه رفتار 
با دانشجويان آفريقايي فراري از جنگ در اوكراين 
نيز نشان داد غرب كماكان آفريقا و شهروندان آن 
را با همان نگاه تحقيرآميز استعماري مي بيند. 
اكسل يكي از همين دانشجويان است كه در رشته 
كامپيوتر كي يف درس مي خواند و در مورد رفتار 
تبعيض آميز عليه او به يورونيوز گفت: »مرزبانان 
با ما رفتاري خشن و پرخاشگرانه داشتند و به ما 

توهين مي كردند. ما هم اصرار داشتيم كه انسان 
هستيم و زندگي ما نيز اهميت دارد.« به اين جهت 
است كه روزنامه گاردين نيجريه در سرمقاله خود 
از خشنودي جهان نسبت به رفتار غيرانساني با 
آفريقايي هاي گرفت��ار در جنگ اوكراين گفت و 
اينكه نحوه عمل رهبر آفريقا واكنش��ي است به 

اين نوع رفتار. 
   چين يا روسيه

هر چند امريكا بر كش��ورهاي آفريقايي فش��ار 
مي آورد تا عليه روس��يه موضع محكمي بگيرند 
اما مسئله اصلي اين است كه آيا روسيه تنها دليلي 
است كه كشورهاي آفريقايي براي از دست ندادن 
حمايت اين كش��ور تن به اين درخواست امريكا 
نمي دهند. واقعيت اقتصادي و روابط تجاري اين 
كشورها نشان مي دهد آنها دس��ت كم به لحاظ 
اقتصادي چنين انگيزه اي ندارند، زيرا مهم ترين 
رابطه تجارت خارجي قاره آفريقا در وهله نخست 
با چين است و هند و امريكا بعد از آن و در رتبه دوم 
و سوم قرار دارند و روس��يه با تراز تجاري حدود 
20ميليارد دالري با آفريقا در سال2021، فاصله 
زيادي با اين كشورها دارد. در واقع، روسيه به جز 
تسليحات و انرژي چندان نقش پررنگي در ديگر 
عرصه هاي اقتصادي آفريقا ندارد، با اين حال نبايد 
موضع به نسبت جانبدارانه چين از روسيه حتي 
در مورد حمله آن به اوكراين را ناديده گرفت. در 
واقع چين حاضر نشده است به جبهه غرب عليه 
روسيه بپيوندد و حتي امريكا نگراني جدي دارد از 
اينكه حمايت اقتصادي چين از روسيه باعث بي اثر 
شدن تحريم ها عليه روسيه شود. به اين ترتيب، 
چين به عنوان ش��ريك اول تجاري آفريقا نقش 
قابل توجهي در رأي كشورهاي آفريقايي دارد تا 
جايي كه به قول نوسموت گباداموسي، تحليلگر 
فارين پاليس��ي »رأي ممتنع براي اين كشورها 
لزوماً به معناي جانبداري از موضع روسيه نيست 
بلكه همراهي با موضع چين است.« به اين ترتيب، 
نفوذ چين در آفريقا خود را در آراي ممتنعي نشان 
داده است كه كشورهاي اين قاره به قطعنامه هاي 
مورد حمايت امريكا داده اند و بايد گفت اين ميزان 
نفوذ به معناي آن اس��ت كه چي��ن، امريكا را در 
آفريقا به طور كامل عقب زده و حاال پكن اس��ت 
كه هدايت آراي كشورهاي آفريقايي را به دست 

دارد تا واشنگتن. 
با توجه به داليل مختلفي كه كشورهاي آفريقايي 
دارند، نبايد متعجب از اين ش��د كه آنها چندان 
رغبتي نداشته باشند در جنگ روسيه با اوكراين 
وارد جبهه غرب شوند. عدم انگيزه كافي و حتي 
خطر از دس��ت دادن منافع قاب��ل توجه ملي به 
خصوص مناف��ع مربوط به امنيت ملي، س��ابقه 
اس��تعماري غرب نس��بت به آفريقا كه حتي در 
جريان اي��ن جنگ نيز نگاه اس��تعماري غرب به 
شهروندان آفريقايي ديده شد و نفوذ قابل توجه 
اژدهاي چي��ن در قاره آفريقا دالي��ل قابل توجه 
كشورهاي آفريقايي اس��ت كه بنا بر اين داليل، 
ترجي��ح داده اند در حاش��يه بمانن��د تا متحمل 

كمترين آسيب از جنگ در اروپا شوند. 

ناكامی امريکا برای جذب رأی آفريقا در جنگ روسيه و اوكراين

آفريقا در جنگ فيل ها حامي اژدهاست!

رويکرد

چين به عنوان شريك اول تجاري 
آفريق�ا نق�ش قاب�ل توجه�ي در 
بي طرفي كشورهاي آفريقايي در 
جنگ اوكراين دارد تا جايي كه به 
قول نوسموت گباداموسي، تحليلگر 
فارين پاليس�ي »رأي ممتنع براي 
اي�ن كش�ورها لزوم�ًا ب�ه معناي 
جانبداري از موضع روسيه نيست 
بلکه همراهي با موضع چين است«

جهان امروز بدون شك و ترديد با 
جهان زمان ترومن و بعد از جنگ 
جهاني دوم تف�اوت بنيادين دارد. 
اين تف�اوت را مي توان در تقاضاي 
كاخ سفيد از متحدان سنتي عرب 
خود، يعني عربس�تان سعودي و 
امارات متحده عرب�ي ديد كه براي 
افزايش توليد نفت انجام ش�د اما 
اين دو كش�ور ن�ه تنه�ا حاضر به 
پذيرش اين درخواس�ت نش�دند 
بلکه تعهدات خود را به روسيه در 
اوپك پالس ب�ه آن ترجيح دادند

    چالش

بومرنگ تحريم انرژي روسيه 
 تبعات تحريم روسيه، دامن اروپا و امريکا را خواهد گرفت


