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 نان اوکرایربح
  :مقدمه

تاریخ اوکراین بلند، رنگین و به طور معمول آشفته است. اوکراین به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه از دیر باز صحنه 
رقابت و کشمکش میان گروه ها و قدرت های مختلف بوده است. تا قبل از قرن هفتم میالدی اقوام و قبایل کوچ نشین  

تا قبل از قرن  می شود زندگی کرده و برسرآن جنگیده اند. مختلفی در سرزمینی که در حال حاضر اوکراین نامیده
سیزدهم اوکراین تحت حکومت روس کی یفی قرار داشت. در اواسط این قرن با حمله مغول ها حکومت روس کی  
یفی سرنگون شد. در قرن چهاردهم اوکراین به صحنه رقابت لهستان و لتوانی و بین آن ها تقسیم شد. این وضعیت 

قرن هژدهم ادامه داشت و در پایان قرن هژدهم اتریش جای لهستان را در مناطق غربی اوکراین گرفت. در تا پایان 
  150درصد بود. به مدت نزدیک به  20درصد و سهم اتریشی ها  80این زمان سهم روس ها از سرزمین اوکراین 

ی ماند. در جریان جنگ جهانی اول سال یعنی تا پایان جنگ جهانی اول اوکراین تحت سیطره او دو امپراطور باق
   اوکراین به یکی از صحنه های اصلی نبرد تبدیل شد.

تنها نتیجه جنگ جهانی اول برای اوکراین ها تضعیف امپراطوری ها و شگل گیری فرصتی برای تحصیل استقالل 
استالین به منظور  و بر اثر قحطی شدید در اوکراین که می شود عمدی هم بوده و به دستور 1933در سال  بود.

میلیون نفر جان  14تا  4سرکوبی ناسیونالیست ها اوکراینی صورت گرفته است. برآوردها حالی از آن است که بین 
   خود را از دست داده اند.

بار دیگر اوکراین به میدان نبرد تبدیل و ویران گشت. در مجموع برآورده  1941با حمله آلمان به شوروی در سال 
میلیون اوکراینی کشته شده اند. و می  10نزدیک به  1945تا  1939گرفته نشان میدهد که از سال های صورت 

توان گفت که اوکراین در میان کشورهای درگیر جنگ جهانی دوم بشترین خسارت را دیده است. بالخره اوکراین 
اوکراین نه تنها بهتر  مردم اعالم استقالل کرد. بعد از استقالل وضعیت اقتصادی و رفاعی 1919 آگوست 24در 

نشد بلکه بدتر نیز شد. این مسله که ناشی از مواردی همچون سومدیریت گسترش فساد و شکل گیری اولیگارشی 
ثروت در اوکراین بود منجر به نارضایتی های فراوانی شد. مردم اوکراین به خود شان حق میدادند که ناراضی باشند 

هم قطاران سابق خود در شرق اروپا را می دیدند. تجمیع و تشدید نارضایتی به خصوص وقتی پیشرفت های سریع 
ها در نهایت به انقالب نارنجی انجامید، انقالبی که خوشبختی اوکراین را در نزدیکی به اروپا و اروپایی شدن آن می 

   اشت.دید. تفکر که با واقعیت های جامعه اوکراین والزامات سیاست خارجی این کشور همخوانی ند
اوکراینی ها که تنها کمی بیش از یک دهه از عمر استقالل شان می گذشت و فرآیند ملت سازی را هنوز طی نکرده 

به هر حال انقالب نارنجی به عنوان یک پدیده نارس خیلی زود  .شاید خیلی تند رفتند بودند در جریان انقالب نارنجی
ای آن هم به مسایل درونی و هم به فشار های بیرونی باز می با مشکالت بزرگی مواجه شد. مشکالتی که ریشه ه

گشت. فساد فراگیر وضعیت نامساعد اقتصادی، بی ثباتی سیاسی و قدرت طلبی رهبران از جمله مشکالتی هستند که  
دید بیش از آن که به روابط خارجی اوکراین مربوط باشند به فرایند های داخلی این کشور ربط پیدا می کنند. بدون تر

وضعیت نامساعد داخلی اوکراین با توجه به بافت جمعتی ناهمگون و موقعیت ژیوپلیتکی بی نظیر این کشور زمینه 
    را برای افزایش دخالت قدرت های بیرونی در امور این کشور فراهم می آورد.

  :نچگونگی و چرایی شکل گیری بحران اوکرای
  :نتوصیف بحرا

شده است. نقطه شروع بحران به  2013پنجمین ماه از زمان شروع آن در نوامبر بحران اوکراین هم اکنون وارد 
نوامبر ریس جمهور یانوکویچ اعالم کرد که کی یف مراحل انعقاد یک توافق تجاری با اتحادیه   21صورت بود که در  

که به دنبال انعقاد آن اروپا را رها کرده و حاضر به امضا ان نیست. توافق که خود وی قبال بارها تاکید کرده بود 
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نوامبر این ناآرامی ها با چاشنی خشونت همراه شد   30است. به دنبال این خبر ناآرامی ها در پایتخت شروع شد. از 
   و تقابل فزیکی میان پلیس و معترضان رو به فزونی نهاد.

دسامبر در جریان مالقات میان یانوکویج و پوتین در سوچی گفته می شود مذاکراتی میان آن ها در مورد  6در 
دسامبر توسط  8شراکت استراتژیک بین مسکو و کی یف انجام گرفته است. مجسمه لنین در مرکز کی یف در 

یافت و تا این که به اوج خود رسید و کنترول الفان یانوکویج پایین کشیده شد. این ناارامی ها روز به روز افزایش خ م
ور داد.  کی یف به دست مخالفان افتاد. یانوکویچ از پایتخت فرار کرد و روز بعد پارلمان اوکراین رای به برکناری

پارلمان الکساندر توچینف را تا زمان برگزاری انتخابات به عنوان ریس جمهور موقت برگزید. در واکنش به این 
   مان متحدان روسیه در شبه جزیره کریمه دست به تظاهرات علیه دولت جدید کی یف زدند.اقدام پار

پوتین در نخستین واکنش عمومی خود به بحران اوکراین اعالم کرد که مسکو حق استفاده از همه ابزار ها به منظور 
  .را برای خود محفوظ می دارد حفاظت از شهروندان خویش در شرق اوکراین

مورد به خطر افتادن صلح و امنیت در اروپا به مسکو هشداد داد و اعالم کرد که در همکاری های خود با   ناتو در
   روسیه تجدید نظر می کند.

مارس با اجماع رای به الحاق کریمه به روسیه داد. نخست وزیر موقت دولت اوکراین در رود  6پارلمان کریمه در 
ریس جمهور آمریکا از دولت جدید کی یف جمایت و مسله رفراندوم کریمه   مارس مهمان کاخ سفید بود. اوباما  12

بعد از لحاق کریمه به خاک روسیه تنش ها در شرق اوکراین شروع شد. هم زمان تنش ها و   را صریحا رد نمود.
   اختالفات میان روسیه و غرب نیز تشدید گردید.

  :نچرایی وقوع بحرا
در مورد چرای وقوع بحران در اوکراین در درجه اول باید به ریشه ها و زمینه های شکل گیری آن توجه نمود چون  

امنیتی به عنوان یک پدیده یا رویداد اجتماعی نه در خال بلکه به صورت زمینه مند  – معموال بحران های سیاسی
دارد. این بحران دالیل و ریشه های زیادی دارد. که   شکل می گیرند و شناخت آن ها نیز نیاز به بررسی زمینه مند

   :عبارت از
  :فساد فراگیر 1

سازمان  2012به لحاظ شاخص فساد اوکراین یکی از فاسدترین کشورهای جهان محسوب می شود طبق گزارش 
واقع  کشور مودر بررسی 176بین المللی شفافیت در مورد میزان فساد در کشورهای مختلف این کشور در میان 

   قرار گرفت. 144شده در رده 
  :فقر گسترده 2

  2009و یک کشور مصرفی است. فقر در این کشور در سال   اوکراین در کل کشور توسعه یافته و ثروتمندی نیست.
درصد بوده که این میزان تنها یک در صد کمتر از نرخ فقر در افغانستان بوده است. فساد ضعف نهادهای  35، 

اطمینان سیاسی ریشه بسیاری از مواردی است که در ایجاد شرایط فقر فراگیر در اوکراین نقش ایفا  حکومتی و عدم
   نموده اند.

  :یمدن -یمحدودیت های سیاس 3
محدودیت های سیاسی و مدنی ای   2005بدون تردید یکی از دالیل عمده وقوع انقالب نارنجی در اوکراین در سال 

در واقع هر چند بعد از دستیابی اوکراین به استقالل و ضعیت  .این کشور تحمیل شدبود که توسط حکومت بر مردم 
مردم این کشور به لحاظ آزادی های سیاسی و معدنی بهبود یافت. اما تالش اوکراینی ها با انقالب نارنجی سعی کردند 

   یک دولت لیبرال که هوادار غرب باشد و یک جامعه به اصطالح آزاد ایجاد کنند.
ک نظر سنجی که توسط موسسه گالوپ صورت گرفته نشان میدهد که غرب اوکراین عمدتا تمایل به اتحادیه اروپا ی

و شرق این کشور تمایل به روسیه و نکته جالب و بسیار مهم این که مناطق مرکزی هم روسیه را می خواهند و هم 
   اتحادیه اروپا را.

  :یهنزدیکی بیش از اندازه یانو کویچ به روس 4
این حجم از روابط تجاری میان دو کشور   .جاری گسترده ای با همدیگر دارندتروسیه و اوکراین روابط اقتصادی و  
   برای اکراین اهمیت فوق العاده دارد.

  :بی عتمادی نسبت به رهبران 5
جمعتی، ضعف  فساد گسترده در میان رهبران رقابت های سیاسی مخرب، فقر فراگیر، بی صداقتی رهبران، شکاف

   حاکمیت و نهاد های قانونی این موارد باعث شده است تا جامعه اوکراین اعتماد چندانی به رهبران شان نداشته باشند.
   درصد اعتماد مردم اوکراین به رهبران شان بوده است. 26فقط  2013تا  2006در سال 

  :مداخله قدرت های بیرونی 6
خلی اوکراین ربط پیدا می کنند. هرچند مهم هستند و در فراهم نموده زمینه های  موارد فوق که عمدتا به وضعیت دا

ناآرامی در این کشور نقش ایفا کرده اند. اما بدون تردید مداخله قدرت های بیرونی موتور محرکه تحوالت اخیر در 
کی دارد، موقعیت جغرافیای این کشور بوده است. مداخله قدرت های بیرونی در اوکراین ریشه در رقابت های ژیوپلیتی
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اوکراین به شکلی است که در لبه کشورهای دیگر قرار گرفته است یا مرز میان آن ها بوده است به صورتی که در 
از دیگر و در کل در طول تاریخ  یک زمان به عنوان قسمتی از یکی از آن ها و در زمان دیگر یه عنوان جزیی

سرزمین اوکراین میان روسیه،   18و    17ود تقسیم شده است. در قرن های  دایما به سرعت میان کشورهای اطراف خ 
تقسیم شده بود. در جنگ جهانی  میان امپراطوی های روسیه و اتریش 19لهستان و امپراطوری عثمانی و در قرن 

   روس ها آن را پس گرفتند. 1944دوم هیتلر اوکراین را به تصرف خود در آورد. اما در سال 
نیز باردیگر این کشور برلبه رقابت های ژیوپلتیکی روسیه از یک سو و غرب از سوی دیگر قرار  12در قرن 

   گرفته است. اما تنها تفاوت که وجود دارد این است که اوکراین فعال یک کشور مستقل است.
زمام قدرت را در اوکراین و به دنبال انقالب نارنجی که با حمایت غرب اتفاق افتاد، غرب گرایان  2005در سال 

بدست گرفتند، اما پنج سال بعد این یانوکویچ روس تبار و هوادار روسیه بود که کرسی ریاست جمهوری را با دیگر 
  .یز جدید نیستچتصاحب کرد. پس زور آزمایی قدرت های بیرونی برای کب و افزایش نفوذ خود در اوکراین 

   ن قدرت های شرقی و بحران اوکرای
   ه: روسی

  ؟چرا روسیه در نا آرامی های اوکراین مداخله کرد
  .به این سوال براساس سه سطح تحلیل داخلی، منطقه ای و بین المللی می توان پاسخ داد

ن در سطح داخلی باید به عالیق و روان شناسی نخبگان روس و به طور مشخص والدیمیر پوتی :سطح داخلی .1
   ریس جمهور این کشور اشاده کرد. به لحاظ شخصی پوتین فرد بسیاد شجاع، با اراده و مغرور به نظر می سد.

بسیاری از نویسندگان و سیاستمنداران به این باور هستند که پوتین برای قدرت فیزیکی ارزش بسیار زیادی قایل 
   است. چه برای خود و چه برای کشورش.

جورچ بوش در باره پوتین می نویسد: او بعضی وقت های جسور واز خود راضی و بعضی و قت ها جذاب و همیشه  
   سرسخت بود.

سیاست های ان ها در کل واقعا مثل  باره پوتین می نویسد: رفتار او مانند تزار ها بود و من فکر می کنم  تونی بلر در
  .سیاست های ما نیست

به لحاظ سیاسی پوتین شخصیت ناسیونالیستی است. وی فکر می کند روسیه بعد از فروپاشی شوروی دزدیده نشده  
نظام بین  بوده است که بتواند روسیه را در جایگاه اصلی خود در بلکه غارت شده است. تا اکنون تالش پوتین این

الملل برگرداند. او نسبت به غرب بسیار بی اعتماد است. او به این باور است که خیلی وقت ها از غربی ها به ما  
   ار داده اند.دروغ می گفته اند. و پشت سرما تصمیمات را اتخاذ نمودند اند. و ما را در برابر حقایق انجام شده قر

پوتین اعتقاد دارد که کریمه بعد از یک سیر و سفر طوالنی و خسته کننده به خانه خود یعنی روسیه باز گشته است.  
بلکه روسیه جدید شامل خارکف، لوگانسک، دونتسک، خرسون، نیکوالیف و ادسه نیز  او می گوید که نه فقط کریمه

   توسط شوروی به اوکراین داده شده اند. 1920جزیی از خاک روسیه بوده اند که در دهه 
  :سطع منطقه ای .2

روسیه یک قدرت منطقه ای در اوراسیا است و حد اقل به لحاظ نظامی نیز یک قدرت بزرگ جهان به شمار می  
سیاست خارجی روسیه تحت عنوان دکترین ممدودف اماده است: همانند دیگران، روسیه    2008رود. در دکترین سال  

روابط تاریخی مشترک دارند و دوستان و  در برخی از مناطق منافع ویژه ای دارد. این ها مناطق هستند که با ما 
همسایگان خوب ما به شمار می روند. ما توجه خاصی به این مناطق داریم و در صدد ایجاد روابط دوستانه و نزدیک  

   با ان ها هستیم.
زش پوتین طرح ایجاد یک اتحادیه اقتصادی اوراسیایی به عنوان بلوکی از دولت های جدا شده از شوروی سابق با ار

میلیون جمعیت   46ها و استانداردهای متفاوت از اتحادیه اروپا و غرب را در سر دارد که برای اجرای ان اوکراین با  
  .عنصر کلیدی محسوب می شود

  :سطح جهانی .3
سیاست خارجی روسیه بعد از فروپاشی شوروی تا کنون دچار تحوالت گسترده ای شده است. از هرج و مرج و  

. شاید بهترین عنوان کلی باشد که بتوان برای این دوران از سیاست خارجی مسکو در روسیه  آشوب تا عملگرایی
   دچار ابهام در اصول و مبانی و همچنین آشفتگی در عرصه عمل بود.

دولت یلتسین در سیاست خارجی با نزدیکی هرچه بیشتر به غرب تالش داشت تا تصویری نوین از مسکو در نظام 
   بهای این انتظار یا ارمان تحقیر روسیه به عنوان یک دولت شکست خورده بود.  بین الملل بسازد.

با گسترش ناتو به سوی شرق و همچنین دخالت ناتو در کوزوو وانجام عملیات نظامی علیه صرب ها در خارج از 
   چارچوب شورای امنیت، روس ها از اشتباه خویش آگاه شدند.

   اولین هشدار روسیه جدید به غرب بود. 1999اقدام نظامی در چچن در سال 
در کنفرانس  2007او در سال  برای دومین بار به عنوان ریس جمهور روسیه برگزیده شد. 2004پوتین در سال 

امنیتی مونیخ خواسته های واقعی خویش را با وارد کردن به یک جانبه گرایی امریکا در امور بین الملل به نمایش 
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الت متحده آمریکا با استفاده از هر روشی اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و آموزشی در گذاشت. او گفت: " ایا 
   صدد گسترش مزرهای ملی خویش و تحمیل اراده خود بر سایرین است".

  :نچی
در طول بحران اوکراین و مداخله روسیه در کریمه تا کنون پکن بی طرف مانده است. چینی ها به قطعنامه های 

ت و مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر غیرقانونی بودن الحاق کریمه به روسیه را ممتنع دادند. بی شورای امنی
  .طرفی چینی ها ناشی از سیه مسله است 

چنین چیزی را می طلبد. پکن نه می تواند روابط  نوع رابطه چینی ها با روس ها، اروپایی ها و آمریکایی ها  .1
راتژیک تتحادیه اروپا و آمریکا دارد را نادیده بگیرد و نه روابط اقتصادی و استجاری و اقتصادی گسترده ای که با ا

  .اش با روسیه را
چینی ها با پیگیری سیاست بی طرفی و تاکید بر راه حل های دیپلماتیک برای حل و فصل این بحران زمینه  .2

  .را برای تداوم روابط با دولت آینده اوکراین از هر طیفی که باشد فراهم می کند
   ت.پکن خود در سین کیانگ و تبت با مشکالتی در زمینه شکاف های قومیتی و جدایی طلبانه مواجه اس .3

  : ایران
  ددر مورد بحران اوکراین در ایران سه دیدگاه وجود دار

از ان جای که سیاستمداران ایران بغضی  دیدگاهی که گرایش مثبت به اقدامات روس ها در این بحران دارد. .1
اقدام که نسبت به آمریکا دارند. به این باور هستند که در هرنقطه از جهان علیه منافع غرب و به خصوص آمریکا 

صورت گیرد حمایت می کنند. تفکر این ها در سیاست خارجی در نهایت به تقابل بیهوده و زیان اور با غرب ختم 
  (می شود. ) محافظه کاران 

گروهی حوادث اوکراین را در راستای تیوری گذار به دموکراسی تحلیل می کنند و معتقدند که مردم اوکراین  .2
  (الت و حق تعیین سرنوشت خویش اند. ) اصالح طلبان به دنبال دستیابی به آزادی، عد

گروهی سوم معتقد به برخوردی عملگرایانه است و سیاست بی طرفی را به عنوان بهینه ترین گزینه برای  .3
سیاست خارجی دولت کشور در این بحران مطرح می کنند. دولت و دستگاه سیاست خارجی دولت طرفدار چنین 

   رویکردی است.
   :نغربی و بحران اوکرای قدرت های

  ااتحادیه اروپ
هرچند تا کنون مسول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رهبران کشور های عضو این اتحادیه   ندر بحران اوکرای

تقریبا فعال بوده و درنهایت نیز بروکسل تحریم هایی علیه برخی از مقامات مرتبط با الحاق کریمه به خاک روسیه 
تی مشترک خود بی برنامه و ، اما در حقیقت اتحادیه اروپایی هنوز هم در سیاست خارجی و امنیتاعمال کرده اس

پراکنده به نظر می رسد. بریتانیا و سوید به همراه اروپای شرقی از همان ابتدای شروع نا آرامی ها موضعی نزدیک 
به موضوع واشینگتن اتخاذ نمودند و خواستار تحریم مقامات اوکراین شدند که این مسله با مخالف دیگر اعضا 

   مخصوصا آلمان مواجه شد.
  :دیه اروپا نمیتواند به صورت یک پارچه برخورد قاطعی با روسیه داشته باشد. بع چند دلیلاتحا 

موضوع روابط تجاری و اقتصادی گسترده این اتحادیه با روسیه و همچنین تفاوت در نوع و گسترده روابط  .1
   هرکدام از اعضای ان با مسکو است. 

قابل اتحادیه اروپا نیز اولین شریک تجاری مسکو به  روسیه سومین شریک تجاری اتحادیه اروپاست و در م .2
  .شمار می رود

  .اتحادیه اروپا یک سوم از گاز و نفت مورد نیاز خود را از طریق روسیه تامین می کند .3
  :ا آمریک

بدون تردید ایاالت متحده آمریکا کنشگر اصلی مقابل روسیه در بحران اوکراین است. ایاالت متحده در طول نا آرامی 
ا و درگیری ها و تا قبل از شروع مداخله روسیه در اوکراین اقدام عملی خاصی انجام نداد و صرفا به ارایه توصیه ه

ها و هشدار هایی به دولت یانوکویچ جهت شناسایی و رسیدگی به خواسته های معترضان بسنده نمود. با ورود و آغاز 
اساس یک اصل سنتی در روابط بین الملل مبنی بر کنترل مداخله مستقیم روسیه در بحران اوکراین، واشنگتن بر 

قدرت با قدرت در روابط قدرت های بزرگ در مقابل مسکو قرار گرفت. در این زمان دیدگاه های مختلفی در آمریکا 
درمورد چگونگی برخورد با وضعیت پیش آمده مداخله روسیه در کریمه شکل گرفت که در ادامه به چند نمونه از 

  .ان ها اشاره می شود مهمترین
اگر روسیه اوکراین را اشغال کند و غرب صرفا نظاره گر باشد،  :() مشاور امنیت ملی  یدیدگاه برژینسک .1

   رومانی، لهستان و جمهوری های بالتیک نیز در معرض تهدید قرار خواهند گرفت.
ت عاقالنه از سوی امریکا کسینجر معتقد است یک سیاس  :(دیدگاه کسنجر ) مشاور امنیت و وزیر خارجه  .2

در رابطه با اوکراین باید برپایه تالش برای جستجو راهی جهت نزدیک نمودن شرق و غرب اوکراین به هم و ایجاد 
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همکاری میان آن استوار باشد. در واقع امریکا باید به دنبال ایجاد آشتی میان آن ها باشد و نه تالش برای مسلط کردن 
از نظر وی غرب و روسیه باید به دنبال نتیجه باشند که ارزش ها و منافع همه طرفین  کی از طرف ها بر دیگری.

   در نظر گرفته شود.
مبنی   1805ایگناتیوس با بیان جمله ای از تاپلیون در نبردی در سال   دیدگاه فرید ذکریا و دیوید ایگناتیوس: .3

مواظب باشیم که مانع حرکت او نشویم". او  بر این که " وقتی دشمن در مسیر غلط حرکت می کند، ما باید خوب
  .معتقد است که مسکو در مسیر استباهی در حرکت است که باید اجازه داد این حرکت به سرانجام برسد

که اعتقاد دارد که جهان در حال تغییر است و آمریکا دیگر قدرت برتر و یکه تاز عرصه نظام بین الملل  افرید زکری
   نیست. میگوید که نباید انتظام داشت آمریکا در هرمناقشه ای مداخله کند چون:

   چنین چیزی اصال به صالح این کشور نیست .1
   سایل دنیا را حل و فصل کند.آمریکا عصای جادویی ندارد که بخواهد همه مشکالت و م .2
  :ونات 

زمانی که شوروی به عنوان آخرین امپراطوری تاریخ نفس های آخر خود را می کشید و فرزند خوانده های خود را 
یک پس از دیگری در حال تار ومار شدن و گسستن از ناپدری می دید و سعی می کرد ان ها را در قالبی دیگر 

مستقل مشترک المنافع ناتو به رهبری آمریکا خواب های دیگری برای ان ها دیده  دورهم جمع کند. طرح کشورهای
بود. در واقع بعد از آشکار شدن نشانه های فروپاشی شوری، ناتو خود را آماده پذیرایی از کشورهای جدا شده از 

ا کنون توانسته است شروع شد و ت 1991در همین راستا اقدامات عملی این سازمان از سال  این امپراطوری نمود.
کشور که زمانی در چارچوب بلوک شرق قرار داشتند ) مجارستان، جمهوری چک، لهستان، لتوانی، استونی،  12

   اسلواکی، بلغارستان، رومانی، کرواسی، آلبانی و اسلوونی ( را در خود جذب کند.
روی سابق نبوده و نیست. کمک به انقالب اما این تمام اقدامات ناتو به به رهبری آمریکا برای رخنه در میراث شو

های رنگی در اوکراین، گرجستان و قرقزستان به منظور جدا نمودن آن ها از مسکو و وارد نمودن ان ها به جرگه  
   متحدان خویش، از دیگر اقدامات غرب به رهبری امریکا در سرزمین های شوروی سابق بوده است.

وپا نیز از جمله مهترین نگرانی های امنیتی مسکو به شمار می رود. که  طرح سپر دفاع موشکی ناتو در شرق ار
   همیشه در سخنان مقامات روسی به طور صریح بازتاب داشته است.

  نچشم انداز و پیامد های بحران اوکرای
ح خیلی ها با شروع مناقشه میان روسیه و غرب در بحران اوکراین ایده وقوع یا احیای جنگ سرد جدید را مطر

درصد از افکار عمومی آمریکا بر  50مارچ  23و  22نمودند. طبق یک نظر سنجی صورت گرفته در روز های 
این باور بوده اند که آمریکا و روسیه در حال باگشت به جنگ سرد هستند. به نظر میرسد این ایده به دالیل مختلف 

   چندان بجا نیست. از جمله
ل به گونه ای است که یک عدم تعادل بسیار آشکار و عمیق میان قدرت نحوه توزیع قدرت در نظام بین المل .1

روسیه و آمریکا وجود دارد. در واقع روسیه حداگثر یک ابر قدرت تک بعدی در زمینه نظامی است. در حالی که 
   تکنالوژی، نظامی و فرهنگی است. -آمریکا یک ابرقدرت چهار بعدی سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی

   .کونی میان روسیه و آمریکا در اوکراین بر سر منافع مادی است نه انگاره های ایدیولوژیمناقشه کن .2
  .اقدام روسیه در اوکراین با هیچگونه حمایت معنادار و مهمی در نظام بین الملل مواجه نشد .3
بارک اوباما در یک مصاحبه با روزنامه هندی گفت: " برای روس ها مهم است بفهمند که جامعه بین الملل  .4

نقض حاکمیت اوکراین و یکپارچکی این کشور را نخواهند پذیرفت. بعالوه اگر روسیه به همین مسیر ادامه دهد.  
اجه می شود. که نتیجه ان افرایش فشار بر یعنی پا را از کریمه فراتر بگذارد باتحریم های بیشتر و شدیدتری مو

اقتصاد روسیه و انزوای دیپلماتیک مسکو خواهد بود. این یک انتخاب اساسی است که روسیه باید درمورد ان تصمیم 
   بگیرد.

  .پس به نظر نمی رسد بحران اوکراین منجر به شروع یک جنگ سرد میان مسکو و غربی ها شود
  : نتیجه گیری
کسینجر عنوان نموده نه غرب می تواند اوکراین را از روسیه بگیرد و نه مسکو می تواند مرزهای  همانگونه که

اوکراین را حصار کشی کند و مانع گسترش پیوند ها و روابط کی یف با غرب مخصوصا اروپا شود. نادیده گرفتن 
بحران است. در چنین شرایطی این مسله سهم عمده ای در تشدید تنش ها میان مسکو و غربی ها در جریان این 

بهترین راه حل همان الگوی فنالند ) بی طرفی ( می باشد که گفته شد برژینسکی به آن توجه نشان داده است. اوبا ما 
آوریل ژنو  17و متحدان اروپایی اش نشان داده اند که راضی به فالندیزه شدن اوکراین هستند. چیزی که در توافق 

روس ها نیز با وجود این که اصرار دارند که اوکراین باید متحد روسیه باقی بماند اما به به وضوع دیده می شود. 
با این وجود اما طرف  خوبی می دانند که گزینه فنالند بهینه ترین گزینه ممکن برای آن ها در شرایط موجود است.

اوکراین حمایت کرده، با هدف  زه کردنمقابل یعنی غربی ها و حکومت جدید اوکراین اعتماد ندارند. روسیه از فدرالی
از بین بردن تهدید یک اوکراین یکپارچه و متحد با غرب و ناتو برای خود. در چنین شرایطی که روسیه به دنبال 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 6تر  6 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 خکې په ځیر و لولـئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو م،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

جلوگیری از افتادن یک اوکراین متحد به دامان غرب است. اگر دولت کی یف مقداری تساهل و عقالنیت به خرج 
   عتبری در مورد بی طرفی خود بدهد به احتمال زیاد بحران پایان می یابد.دهد و به روس ها تضمین م

مواضع دولت اخیر دولت اوکراین هر چند بسیار مثبت تر از قبل است اما متناقض به نظر می رسد. نخست وزیر 
د و به  یاتسنیوک از یک طرف اعالم می کند که قانون اساسی وضعیت ویژه ای برای روس زبان ها قایل خواهد ش

آن ها قدرت و اختیارات محلی زیادی اعطا می گردد. و از سوی دیگر به لفاظی های خود علیه مقامات روس و  
ترین سناریو در  بهینه شخص پوتین ادامه می دهد. این مواضع متناقض تنها به ادامه ناآرامی ها دامن می زنند.

  .اطق شرقی و جنوبی اوکراین استوضعیت کنونی برای غرب عدم پیشروی روسیه به سمت دیگر من
بزرگترین چالش سیاست خارجی آمریکا و اروپایی ها در رابطه با روسیه بعد از جنگ سرد این بوده که ان ها از 
یک سو به دنبال دستیابی به یک رابطه سازنده با مسکو هستند و از سوی دیگر سیاست گسرش و تعمق روابط با 

   دولت های جدا شده از شوروی سابق را دنبال می کنند.
ز افتادن اوکراین به دام غرب بسیار نگران هستند و مداخله آن ها در کریمه نیز در همین راستا قابل روس ها ا

ارزیابی است. از دست دادن اوکراین برای روس ها شکست بسیار بدی خواهد بود. توجیه نظری اقدام نظامی روسیه  
ی از پنداشت های این نظریه عبارت است از در اوکراین را نظریه پردازان تیوری تهاجم دفاع فراهم می آورند. یک

این که دولت زمانی زمانی به جنگ روی می آورند که رفتن به سمت جنگ و تهاجم را سودمندتر از برگزیدن گزینه 
   صلح ببینند.

روس ها نمی خواهند خود را محدود کنند، همان گونه که تقریبا هیج کشوری در دنیا جهانی شده کنونی چنین چیزی 
) دکترین مدودف ( برهمین مسله به عنوان یکی  2010نمی خواهد. در دکترین سیاست خارجی روسیه در سال  را

از اصول کلیدی سیاست خارجی مسکو این گونه تاکید شده است: " روسیه قصد درگیری و تقابل با هیج کشوری را 
ایاالت متحده آمریکا و دیگر کشورها را تا جایی ندارد. مسکو نمیخواهد خود را محدود نماید. ما روابط خود با اروپا،  

که امکان داشته باشد براساس اصول دوستانه توسعه خواهیم داد". پس باید انتظار داشت که تنش های کنونی میان 
   مسکو و غربی ها موقتی باشد. هرچند بدون تردید پیامد های بلند مدتی بر روابط و مناسبات آن ها خواهد داشت.

ین می توان گفت که بحران اوکراین یک راه حل بینابین می طلبد و این ممکن است به شرطی که هم غربی ها بنابر ا
و هم روس ها از خواسته های حد اکثری خود در این بحران کوتاه بیایند و منافع و نگرانی های یکدیگر را درک 

  به نفع همه طرف ها خواهد بود.کنند. به نظر می رسد چنین چیزی در نهایت اتفاق خواهد افتاد چون 
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