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 ۰۳/۱۰/۲۰۲۲                                                                             : غوث جانباز نوشته

 

 جنگد؟ یم ن یکدام اهداف در اوکرائ  یبرا هی روس
 

مالمت بودن  ا یو قضاوت در باره  بر حق بودن،   ه،یموقف روس یابیو ارز لیتحل یاست برا  ی نوشته فقط تالش نیا
 .  ردیقرار گ یابیو ارز  لیمورد تحل نیتالش خواهد شد تا موقف اوکرائ یباشد. در نوشته بعد ینم ریدرگ نیطرف

 
 نیا  هیبه راه انداخته است. حکومت روس   نیرا در اوکرائ  ینظام  میعظ  اتیاز هفت ماه است که عمل  شیب  هیروس
  ی شود برا  یم  دهید  کهیداند؛ و طور  یخود سرنوشت ساز م  یرا "خاص" عنوان نموده و آنرا برا  ینظام  اتیعمل

که منازعه    ندینما  یم  د یتاک  وستهیه پیبزرگ است. مقامات روس  نهیحاضر به پرداخت هز  شیبه اهداف خو  یدسترس
 .  وستیپ یبه وقوع م دیزود با ای  ریبوده، د ریاجتناب ناپذ  یکنون
ساختن   ینظام  ریساده عنوان نمود : " غ  اریبس  نی" خود را در اوکرائیخاص نظام  اتیدر شروع اهداف "عمل  ه،یروس

از مناسبات    کهیکسان  یبرا   ن،یاذعان نمود که درک همچون عناو  دی". انصافا بانیساختن اوکرائ  یناز  ری"، "غنیاوکرائ
 رسد.   ینظر م هندارند، واقعا مشکل ب ادیز یآگاه یالملل نیب  دهیچیپ

سال قبل،  پس از    ۲۵الاقل    ش،یو اطراف آن مدتها پ  نیباور دارند که منازعه در اوکرائ  ه یطراز اول روس  حاکمان
در آن وقت به علت خوش    هیاست. به زعم مسکو، دولتمردان روس  دهیناتو به طرف مشرق آغاز گرد  مانی گسترش پ

رحله گذار از  و قرار داشتن در م  شوردر ک  یاقتصاد  -یاسیاز حد در برابر غرب، حضور ضعف س  شی ب  یباور
. گرچه در  ندینما  جادیو ملموس را در برابر گسترش ناتو ا  ینتوانستند موانع عمل  ه،یروس  ونیبه فدراس  یاتحاد شور

  ن یداشتند که توسعه ناتو سرانجام به اوکرائ  یاظهار م  یالملل  نیب  لیاز کارشناسان ارشد مسا  ی همان زمان هم عده ا
 خواهد کرد.  جادیحوزه ا  نیمسلحانه را در ا بزرگ یریدرگ یها نهیزمو  دیخواهد رس

) به ونیاسیس  د یو ناتو" را به امضا رساند. طرز د  هیروس  انیمناسبات م  نیتام  یسند اساس"   ۱۹۹۷در سال    مسکو
سند از همان آغاز منقسم بوده، عده    ن یدر مورد ا  هیقرار داشتند( روس   تیکه در طبقات ارشد حاکم  ونیاسیشمول س

 دند،ینام  یاسیس  یو ساده لوح  ی خوش باور  آنراهم   ی در برابر مغرب، و برخ  هیضعف روس  شیآنرا ثبوت و نما  یا
 ی داشت، همانا قانونمند ساختن گسترش بعد  شیرا که سند مذکور در بطن خو  یزیهم از آن استقبال کردند. چ  یتعداد

 .  دیگرد یم یهدفمندانه عمل کنیمتدرجا، ل یبعد یهاسال یگسترش ط نیف مشرق بود. اناتو به طر ینظام مانیپ
  رغم یرا عل  نیدست به پاره از مانور زده و تالش نمود اوکرائ  ۲۰۰۸جمهور جورج بوش )پسر( در سال    سیرئ 

پ  یدیکل  یاعتراض کشورها شامل  به سرعت  ل  مانیاروپا  تعم  کنیناتو سازد.  مانع  فرانسه  و  ابتکار   نیا  لیآلمان 
  ک ی  نیکرد که "اوکرائ  دینموده و در آن ق  صادر"دلسوزانه" را    هیناتو در آن وقت اعالم  مانیواشنگتن شدند؛ گرچه پ

 سازمان را کسب خواهد اهد نمود. نیا تیروز" حتما عضو
 ی دولت  میور بودند، )حاال هم هستند( تحک به آن با  هیروس  یدراز مدت جهان  ی ها  یژیها و طراحان سترات  ستیدکترن

نوع    کیدر دورنما با    هیروس  ایباشد، و گو   ریتواند امکان پذ  یم  هیفلسفه ضد روس  ادیصرف بر بن   نیبه نام اوکرائ
 گردد.  یمواجه م  شی خو  یو آنهم در همجوار  هیوسخصمانه ضد ر  ینظام  مانی پ  کی  بیدوست"، در ترک   ریدولت "غ

غرب   د؛یو غرب رونما گرد  هیروس  انیم  اریجنگ سرد تمام ع  کیعالئم آغاز    نینخست  ۲۰۰۸  -۲۰۰۴  یهاسال  نیب
 .خواندیبه طرف خود فرا دم شتریرا هرچه ب نیاوکرائ

  ی نمود. ط  یرا باز  ی نقش محور  گر،یطرف، و غرب از جانب د  کیاز    نیو اوکرائ  هیدر مناسبات روس  ۲۰۱۴  سال
  هیمسلحانه در ناح  یهای ریصورت گرفته، درگ  هیبه روس  ایم یکر  رهی( جزوستنیپ  گری سال مذکور الحاق )به عباره د

 . دیمشهور به "دانباس"( آغاز گرد شتری)ب  نیمشرق اوکرائ
به   نینمود تا قلمرو اوکرائ یتالش م وستهیپ نسویبه ا ۲۰۰۸غرب از سال  ه،یزعم دست اندركاران حکومت روس به
ضد    ینظام  افتهیبه "مشت تمرکز    نیمبدل گردد، و خود اوکرائ  هیروس  یباال  یاسیس  -ینوع ابزار فشار نظام  کی
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زود   ای  رید  یبه زعم روسها، بروز بحران کنون  ن،یشد؛ بنابر  یزده م  دیبا  هیکه با  آن روس  دیگرد  ی" مبدل مهیروس
 بود.  ریاجتناب ناپذ 

هنگام بوده   رید  نیدر اوکرائ  یکنون  ینظام  اتیمسلط است که عمل  زین  دگاهید  نیا  هیروس  تیحاکم  یو فضا  زهایدهل  در
 شد.  یم یری" جلوگهیضد روس افتهیتا از ظهور "مشت تمرکز  گرفت،یمدتها قبل صورت م دیبا نکاریو ا
شان   یاجهان غرب را در باره آنکه دولت ه  ینخبه ها  نانیآرزو و اطم  نیدر اوکرائ  هیروس  یسابقه نظام  یب  اتیعمل

 امن و رفا به سر خواهند برد مخدوش ساخته است.  یهمواره و در هرگونه اوضاع در فضا
رود.    یم  شیسابقه پ  ی با سرعت ب  انهیگرا  ی مل  یپروسه ها  یتیو امن  یاسیس  ی نخبه ها  ان یدر م  ه،یداخل روس  در

سازشکارانه از خود   هیجهان غرب اند، و روح  یبه ارزشها  لیمتما   یکه به نحو  ی افراد، اشخاص و کمپرادورها
است. در   ریینخبه ها به شدت در حال تغ انیها در مروند. ارزش  یکنار م یاجتماع -یاسینشان  بدهند، از صحنه س

شان قبال عالقمند و طرفدار غرب   شتری)که ب  هیروس  یاس یس  ینخبه ها  انیمسلط، مخصوصا در م  دگاهیحال حاضر، د
حاکم در غرب ابهام و   یموکراسیو د  یدار  هینمودند(، عبارت از آن است که نظام سرما  یم  یرویپ  بودند، و از آن

  عتر یشان خطا بوده و درک درست و وس  یقبل  ریکه مس  ندینما  یاعتراف م  وستهینخبه ها پ  نی. استین  شیب  یافسانه  
 از جهان را نداشتند.

 
 جنگد؟ یبا " غرب متحد" م نیدر اوکرائ   هیمسکو به آن باور اند که روس یاسیس ینخبه ها چرا

 
است که در   یو تحوالت راتییاز تغ یبزرگ ریاز تصو یصرف جز کوچک  نیاوکرائ ه،یروس یها ستیباور دکترن به

  ی کوشش نموده تا  در عرصه ها  ریسال اخ  ۳۰۰  یها معتقد اند که غرب طدهد: روس   یحال حاضر در جهان رخ م
 حاکم تمام جهان بماند. یو اقتصاد ینظام

  ران، یهند، ا  ه،یروس  ن،ی" )هدف چت یکه در حال حاضر توازن قدرت از غرب به طرف "جهان اکثرباور دارد    مسکو
سازان  دور    یسیبه قول پال  رییتغ   نیباشد. ا  یروند مهم و سرنوشت ساز م  نیبوده و ا  ریی... است( در تغلیبراز

 سازد.   یبرجسته تر  و مشخص تر م نیو چ هیل "غرب متحد" را با روستقاب هیروس شیاند
بر    دیبا  یو اساس  نیتر است، ضربات نخست  کیتر و نزد  ریپذ  بیآس  نینسبت به چ  هیبه زعم غرب، روس   کهیآنجائ  از

  ن ی منجر به برجسته شدن نقاط ضعف چ  یو نظام  یاقتصاد   یایاز زوا  هیروس  یادی بن  فیوارد گردد؛ تضع  هیروس
به باور مسکو   ن،یسازد؛ بنابر  یم  یبعد  یبیتخر   یروز شکار برنامه ها   انیآنرا برهنه تر ساخته و در پا  دهیگرد

  ی دو کشور م  نیا  هیاقدام عل  یها  دانیاز م  یک یصرف    یو چند بعد   کیژیسابقه، سترات  یب  یباز  نیدر ا  نیاوکرائ
در   ینظام ی)قبل از همه بحران جار یجهان یبا تفکر آنکه در معادله کنون ه،یبرجسته روس یها ستیژیباشد. سترات

را در تقابل   هیدولت مقتدر در جهان مطرح بوده، احتمال مغلوب شدن روس  کی   ثیبه ح  هینبود روس  و( بود  نیاوکرائ
 دانند.   یمکن و مقبول نمم شیخو یبرا یدانیم چیبا "غرب متحد" به صورت قطع در ه

 
 هیدر روس یقسم یباب سفر بر اندر

 
از   یقسم  یاز آن اتفاق نظر دارند که اعالن سفربر  ترنیاول، دوم و پائ  یدر رده ها  هیروس  ونی اسیهمه س  بایتقر

که   ندینما   یم  دیبوده است. آنها تاک  ریگام اجتناب ناپذ  کی  ه،یروس  ونیجمهور فدراس  سیرئ  ن،یپوت  ریمیطرف والد
 ه یروس  تی . حاکمدیرس  یم  انیبه پا   شیمدتها پ   نیکرائدر او  ینظام  اتیعمل  گرفت،یاقدام وقتر صورت م  نیهرگاه ا

 دارد :   ی م هیرا ارا لیاستدالل ذ ،یاعالن  پروسه سفر برا هیتوج یبرا
شان روشن    یبرا  ادیآن ز  یه جبهه جنگ که محتوارفتن ب   یبرا  هیاز باشندگان روس  یبخش  یعدم عالقمند  رغمی"عل

" نیدر اوکرائ  هیضد روس  ی"مشت متمرکز نظام  د،یننما  تیسرا  ه یجنگ به داخل روس  ن یبه خاطر آنکه ا  کنیل  ست،ین
 به جنگ بروند.  نیبه ا دیبا هینماند، اتباع روس یستواستفاده از سالح تباه کننده ه  یبرا  یلیگردد، و خاصتا دل یخنث

  ک ی  هیروس  یتیامن  -  یاسیس   یفوقان  تیدر حاکم  زین  یاحتمال استعمال سالح اتوم  یعنی  ر،یدر باره مورد اخ  دگاهید 
مقدار، مکان و زمان استعمال    ت،یطرفداران و مخالفان، منجمله در باره نوع  انینظر م  دیسان نبوده، اختالف شد

اتوم ا   گهامرور کسب شدت جن  به  نهمه،یوجود دارد. با ا  یسالح  بلند رتبه   ونیاسیاز س  یدر جبهات جنگ، عده 
 دانند. ینم یامکان استعمال آنرا منتف  هیروس
در حال حاضر با "غرب متحد" در تقابل قرار   ن،یها معتقد اند که در اوکرائاشاره شد، روس  زیدر باال ن  کهیطور

 یدر کشور نموده، گفت : "برا  یکه به هدف اعالن سفر بر  یدر سخنران  هیجمهور روس   سیرئ   ن،یپوت  ریمیدارند. والد
استفاده   میدار  شیخو  ار یکه در اخت  لیابزار و وسا  هو شرط از هم  دیو مردم آن، ما بدون ق  هیدفاع از خاک روس

دانند که   یآگاهان م  کن ینام نگرفته، ل  یاز احتمال استعمال سالح اتوم  مای مستق  نیآنکه پوت  رغمیعل  نمود."  میخواه
و    شتریهرچه ب  قیتلف  یبرا  نیپوت  ریمیدارد. والد  زیرا ن  یسالح اتوم  شی" در بطن خولیاستفاده از "همه ابزار و وسا
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است که احتمال استعمال   نیشود!"حاال سوال ا  ریالف و پتاق تعب   دیمن نبا  ینمود : " گفته ها  دیتاک  شیبهتر گفته ها 
 تا کدام حد مقدور و ممکن خواهد بود... یسالح هستو

 
 غرب  - هیبه بحران روس وندیدر پ نیچ یریموضعگ

 
در تقابل    هیکه باخت روس  دینما  یدرک م  کنیحال، پ  نی. در عدینما   یم  تیحما  هیاز موقف روس  شتریب  نیچ  ظاهرا

 هیآشکار و پنهان به روس  نیاحتمال آنکه چ  ن،ی. بنابررساندیدر سراسر جهان صدمه م  نیمواضع چ  تی فیبا غرب به ک
خودش را در معادالت    کی ژیاز همه منافع سترات  قبل نیچ  کنیباشد، ل  ینم  یرا مبذول خواهد داشت، منتف  یکمک ها
 در نظر خواهد گرفت.  یو فرامنطقه ئ یمنطقه ئ

 
 کدام اند؟   هیدر منازعه با روس کایشدن امر دخلیذ حدود

 
  ن یشد، او گفت که "در ا  دهیدر اروپا پرس  یدر باره احتمال استعمال سالح هستو  دنیچند روز قبل، از جو بائ  یوقت

(  هی)روس  نکشوریا  یبرا  مونیو عواقب نام  د،یکشور از هر سو رانده شده مبدل خواهد گزد  کیبه    هیصورت روس
خواهد داد   هیجواب بالمثل به روس کایمتحده امر  االتیا ایپاسخ به آنکه آ هیاز ارا دنی بائ کن،یخواهد داشت." ل یدر پ

"  یاتوم  یژیسترات  خچهیبا درک و تصور که از "تار  هیروس  یتی و امن  ینظام  یها  ستیطفره رفت. دکترن   ریخ  ای
متوسل خواهد    ه،یمخصوصا به ضد روس  ،یکه واشنگتن به استعمال متقابل سالح اتوم  ستندیدارند، باورمند ن  کایامر
 شد.

حاکم "غرب   یمداران و نخبه ها  استیس  یرا باال  شیاعتبار خو  هیرسد که دولتمردان حاکم روس  یبه نظر م  نهمه،یا  با
به راه   میغرب را مسوول مستق  هیخوانند. روس  ی"  ما یفوب  -"روس   ت،یکفا  یپاک از دست داده آنهارا ب  یمتحد" پا

آنرا در   هیمناطق که روس  داند،یم   هیبا روس  مسرحده   یمنازعات مسلحانه در کشورها  ک یو تحر  قیتشو   ،یانداز
 اعالم نموده است.  یحوزه نفوذ و منافع مل  شیخو یخارج استیس نیدکتر

 
 اروپا؟   هیاتحاد ای هیروس ن،یچ کا،یخواهد بود : امر یدر آخر روز ک نیبحران اوکرائ برندگان

 
نظر به     کنیبحران بازنده خواهند بود. ل  ن یدر ا  هیرسد که همه، به شمول روس  یبه نظر م  ،یچشم انداز کل  کی  در
ب  لیدال نفع  اساس    شتریمتعدد  ا  یو  امر  االتیرا  اوکرائحال، بحرا  نیخواهند برد. در ع  نیو چ  کای متحده  و   نین 

  ی برهم بخورد، نظم جهان  یالملل   نیحقوق و روابط ب  یجار   یآن سبب خواهد شد تا تمام ساختارها  رامونیمعادالت پ 
 خواهد کرد.  دایپ ازیو همه جانبه ن ینظر ژرف، جد دیبا تجد
  ی عمل م  یناچار  یآمده انتخاب شان نبوده، و آنها از رو   انیبه م  یاسیس   -  ویبه آن نظر اند که اوضاع ج  هاروس

را   هیروس  بی و تخر  فی شان پا نهاده و هدف تضع  کی ژ یکنند، چون به قول آنها "غرب متحد" به حوزه منافع سترات
 . دینما یدنبال م
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