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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۲۲/۰۴/۱۴

نصیراحمد جواد

آیا پوتین در جنگ با اوکراین شکست خورد؟
با گذشت بیشتر از یک ماه و اندی از تهاجم روسیه باالی اوکراین مطبوعات جهان با استناد به برخی
شواهد و با وجود تحریم های گسترده به رهبری غرب علیه روسیه ،این کشور را درحال حرکت
روی ریل پیروزی در جنگ اوکراین دانسته و دالیلی را برای این موضوع برمیشمرند.
اگر تصور کنیم که روسیه پیروز این نبرد نیست  ،پس باید این واقعیت را بپزیریم که عاید ماهیانه
صادرات گاز مسکو نسبت به سال گذشته سه برابر شده است.
در عرصه دیپلوماسی خانم ( مارین لوپن) نامزد حزب راستگرای افراطی «مجمع ملی» فرانسه که
به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با مکرون راه یافت  ،یک بلوک سیاسی طرفدار روسیه را
رهبری می کند و رهبران غربی برای ترغیب والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به حل و فصل
اختالفات با اوکراین وارد مسکو می شوند.
کارل نهامر صدراعظم اتریش اولین رهبر غربی بود که از زمان حمله روسیه به اوکراین ،شخصا
با پوتین در مسکو دیدار کرد .نهامر با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین نیز در کی یف
دیدار کرده است.
صدراعظم اتریش گفت که جنگ روسیه باید متوقف شود .وی همچنین خواستار راه اندازی
کریدورهای بشردوستانه ،برقراری آتش بس و تحقیقات کامل در مورد ارتکاب جنایات جنگی در
اوکراین شد.
اتریش با برخورداری از روابط تجاری تاریخی با روسیه ،طرف نسبتا نزدیک به مسکو در نظر
گرفته می شود.
آن سوتر ،در آمریکا جو بایدن رئیس جمهوری این کشور با نارندرا مودی نخست وزیر هند مالقاتی
مجازی داشت که هدف آن پایان دادن به بی طرفی دهلی نو در مورد تهاجم روسیه به اوکراین عنوان
شد.
برخی از رسانه های معتبر جهان پوتین را برنده جنگ اقتصادی دانسته و نوشتند  :تحریم ها شروع
به لطمه زدن به روسیه کرده است ،اما تصویری بسیار درهم و برهم از اوضاع وجود دارد.
بانک جهانی پیش بینی کرده است که اقتصاد اوکراین در سال  ۲۰۲۲به میزان  ۴۵درصد کوچکتر
شود که این رقم  ۴برابر انقباض  ۱۱درصدی روسیه است .بدترین سناریویی که این بانک مدل
سازی کرده ،کاهش  ۷۵درصدی تولید ناخالص داخلی اوکراین است.
همچنین مقایسه درآمد گازی روسیه نشان می دهد که صادرات این کشور رو به افزایش است و قیمت
ها در مقایسه با سال قبل رشد داشته است.
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در جنوری  ،۲۰۲۲روسیه  ۹.۵میلیارد دالر از خط لوله های گازی درآمد کسب کرد که این رقم
در سال قبل از آن  ۳.۴میلیارد دالر بود ،ضمن اینکه  ۱.۳میلیارد دالر دیگر نیز از صادرات گاز
طبیعی مایع یا ال ان جی به دست آورد.
برای اولین بار ،صادرات گاز روسیه به ارزش  ۱۰.۸میلیارد دالر از صادرات نفت این کشور به
ارزش  ۱۰.۱میلیارد دالر پیشی گرفته است.
اگر این خط لوله ها مشمول تحریم انرژی قرار گیرد ،هزینه آن برای خزانه داری روسیه ۳.۵
میلیارد دالر در ماه خواهد بود.
نصیر جواد
 ۱۳آپریل ۲۰۲۲
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