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 وکراین و پیچیدگی های آن در سطح جهانی ا ۀمعضل
ن در روابط بین  ( رهائی نیافته که موضوع حمله روسیه به اوکرای19دنیا از شر کرونا )کوید   ز هنو

م آن بر همه ممالک جهان سایه  المللی به یک "کرونای" جدید مبدل شده و اثرات مستقیم و غیرمستقی 
که چند ساعت قبل در وبسایت فارسی/دری  نظرم را جلب کرد    ه ای همین امروز مقال  افگنده است.
تحت عنوان "چرا روسیه به اوکراین حمله کرد و پوتین چه      2022اپریل    28مورخ    بی بی سی 
است میخواهد؟"   رسیده  نشر  مقاله    .به  به    ح طرا  بدراین  مختصر  پاسخ  و  چند  سعی  آ سؤالهای  نها 
تا   موضوع  به  گردیده  مختلف  انداختهجوانب  پیچید   روشنی  های  و  اوکراین  گی  وضاحت  موضوع 

بین   دهد. مسایل  از  آگاهی  عالقمند  که  پورتال  این  گرامی  خوانندگان  معلومات  مزید  المللی    برای 
و    اقتباسعیناً    عکس ها(نشربا انصراف از)  این نوشته تحلیلی بی بی سی رامتن  میباشند، خواستم  

 خدمت تقدیم دارم:  
 خواهد؟ چرا روسیه به اوکراین حمله کرد و پوتین چه می 
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میلیون نفر جمعیت، صلح در اروپا را    ۴۴با    وقتی والدیمیر پوتین با به راه انداختن جنگ علیه کشوری دموکراتیک
نمی  روسیه  و  است  دائمی  تهدیدی  غرب  به  متمایل  و  مدرن  اوکراین  که  بود  این  توجیهش  شکست،  تواند درهم 

 "امنیت، توسعه و حیات" را حس کند.
 

و   کوچک  شهرهای  در  نفر  هزاران  مرگ  از  بعد  اما 
ها نفر در داخل و  بزرگ ویران شده و آواره شدن میلیون

باقی  همچنان  سواالت  این  اوکراین،  مرزهای  از  فراتر 
خواهد   پایان  چگونه  جنگ  این  و  بود  چه  او  هدف  است: 

 یافت؟

 هدف پوتین چه بود؟

اوکراین   به  تاز  و  تاخت  روسیه  رهبر  اولیه  و  هدف 
براندازی دولتش بود تا یک بار برای همیشه به تمایل این 
کشور برای پیوستن به پیمان دفاعی غرب یعنی ناتو پایان 

 دهد. اما او در تسخیر کیف پایتخت اوکراین ناکام ماند و حاال نگاهش به سمت شرق و جنوب اوکراین چرخیده است.
فت هدفش "غیرنظامی کردن و نازی زدایی اوکراین" و دفاع از  فوریه به مردم روسیه گ  ۲۴او هنگام آغاز تهاجم در  

مردمی بوده که به گفته او هشت سال در معرض قلدری و نسل کشی دولت اوکراین بودند. او تاکید کرد: "برنامه ما  
 اشغال خاک اوکراین نیست. قصد نداریم به زور چیزی را به کسی تحمیل کنیم."

های تحت  تهاجم نبوده و صرفا چیزی به نام "عملیات نظامی ویژه" بوده که رسانه  او ادعا کرد که این حتی جنگ یا
 دادند.کنترل دولت باید خود را با آن تطبیق می

ای حیاتی را پیش روی  اساس بودند، اما واضح بود که روسیه لحظه کشی کامال بیها و نسلادعاهای مرتبط با نازی
اش در دنیا در معرض  مان امنیت خارجی گفت: "آینده روسیه و جایگاه آتیدید. سرگی ناریشکین رئیس سازخود می

 خطر است." 
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"، آن هم در حالی که ولودیمیر   "آزاد کردن اوکراین از ظلم سرگی الوروف وزیر امور خارجه روسیه درباره آنچه 
ن را هدف شماره یک جمهور اوکراین که در فرایندی دموکراتیک انتخاب شده بود، گفت: "دشمن، مزلنسکی رئیس

 GETTY IMAGES،بع تصویر ام هدف شماره دو هستند." تعیین کرده است؛ خانواده
روسیه از شمال و از طریق بالروس و همچنین از شرق و جنوب حمله کرد، اما مقاومت سرسختانه اوکراین باعث 

 کردن دولت کنار بگذارد.  اش را برای خلعتلفات سنگین نیروهایش شد و کرملین را وادار کرد نقشه 

 آیا پوتین اهدافش را تغییر داده است؟

اش "آزادی دونباس" بوده است و به شکل کلی به مناطق شرقی  روسیه یک ماه بعد از تهاجم اعالم کرد که هدف اصلی 
  ۲۰۱۴ین شامل لوهانسک و دونتسک اشاره کرد. بیش از یک سوم این ناحیه از قبل و در جریان جنگی که سال اوکرا

 آغاز شد، در اختیار جدایی طلبان تحت حمایت روسیه بود. 
کرملین ادعا کرد به اهدافش در مرحله اول تهاجم "به شکل کلی دست یافت" و آن را کاهش قابل مالحظه توان نبرد  

 توصیف کرد. اوکراین
اما ناکامی روسیه در تسخیر کیف، تلفات سنگین و عقب نشینی از مناطق اطراف پایتخت شواهدی هستند که نشان  

 دهد روسیه اهدافش را محدود کرده است. می
شان بر تصرف دو منطقه بزرگ شرقی و ایجاد کریدور زمینی در امتداد ساحل جنوبی است، از  حاال تمرکز نیروهای

 ی گت،تصویرممه تا مرز روسیه.شرق کری
ست نشانده روسیه در لوهانسک و پیش از تهاجم نظامی مشخص بود والدیمیر پوتین با به رسمیت شناختن دو دولت د

پرسی برای  خواست. رئیس دولت لوهانسک مدتی پیش پیشنهاد برگزاری همهدونتسک، همه شرق اوکراین را می
المللی  در کریمه که در سطح بین ۲۰۱۴گیری سال پیوستن به روسیه را مطرح کرده است، چیزی شبیه به رای 

 شود.اعتبار شناخته میبی
ت که آیا رهبر روسیه امیدوار است کل منطقه جنوبی خرسون را هم در اختیار بگیرد و قلمروی هنوز مشخص نیس 

 بیشتری در امتداد کرانه دریای سیاه در اوکراین را تصرف کند یا خیر.
طرفی آتی اوکراین.  تری هم دارد که چیزی نیست جز بیوالدمیر پوتین ورای اهداف نظامی، خواسته بزرگ

شان شکل بگیرد و آن را به عنوان  طرفی در قبال تضمین امنیتی از طرف متحدان اند این بیشنهاد دادهها پیاوکراینی
 اند. بخشی از یک توافق صلح فراگیر در مذاکرات شکل گرفته در ترکیه پیشنهاد داده

 خواهد؟طرف میچرا پوتین اوکراین را بی

و همزمان با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، این کشور به تدریج به سمت  ۱۹۹۱از زمان استقالل اوکراین در سال 
 چرخیده است؛ هم به سمت اتحادیه اروپا و هم ناتو.غرب 

کند، قصد دارد این روند را وارونه کند. او که  رهبر روسیه که سقوط شوروی را "تجزیه روسیه باستانی" تلقی می
ها ملت واحدی هستند. او تاکید دارد: "اوکراین ها و اوکراینیمنکر تاریخ طوالنی اوکراین است، ادعا کرده که روس

 رگز استقاللی حقیقی نداشته است."ه
قرارداد با   ۲۰۱۳فشار او بر ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور پیشین اوکراین که حامی روسیه بود، باعث شد در سال 

ساز شکست او در انتخابات ریاست  اتحادیه اروپا امضا نشود و همین اعتراضاتی را برانگیخت که در نهایت زمینه
 شد.  ۲۰۱۴جمهوری در فوریه 

سپس روسیه منطقه کریمه در جنوب اوکراین را تصرف کرد و شورش جدایی طلبانه در شرق این کشور و جنگی به 
 هزار نفر را گرفت.  ۱۴راه انداخت که جان 

را کنار   ۲۰۱۵شد، قرارداد صلح نافرجام مینسک منعقد شده در سال وقتی در ماه فوریه برای تهاجم نظامی آماده می
پایه را مطرح کرد را متهم کرد که تهدیدی برای "آینده تاریخی ما به عنوان یک ملت" است و ادعایی بی گذاشت و ناتو

 خواهند کریمه را به جنگ بکشانند.که کشورهای عضو ناتو می

 طرفی چه سر و شکلی دارد؟بی

طرف و غیرنظامی" را مد نظر دارد که  هایش را ارائه دهد، روسیه گفت اوکراینی "بیقبل از آن که اوکراین طرح
 طرف است و سوئد غیرمتعهد.گیرد. اتریش بیارتش و نیروی دریایی دارد و در کنار اتریش یا سوئد قرار می

شوند: "این یک حقیقت اند که عضو ناتو نمیریافته ها درئیس جمهور زلنسکی همین حاال هم اعالم کرده که اوکراینی
 است و باید به رسمیت شناخته شود." 
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تر" شده اما پیشنهادهای صلح این کشور را پیشرفت غیرمنتظره تلقی بینانهگوید رویکرد اوکراین "واقعروسیه می
 است: کند، به همین دلیل جنگ ادامه خواهد یافت. اما پیشنهادهای کیف به این شرحنمی

شود که هیچ پایگاه نظامی خارجی یا نیروهای ای میاوکراین کشوری "خارج از بلوک" )یا غیرمتعهد( و غیرهسته -
 یابد.نظامی خارجی در خاکش استقرار نمی

یا،  آور کشورهایی مانند بریتانیا، چین، آمریکا، ترکیه، فرانسه، کانادا، ایتالهای اکید و به لحاظ قانونی الزام تضمین -
 کند در صورت مورد حمله قرار گرفتن اوکراین از آن دفاع کنند. لهستان و اسرائیل آنها را متعهد می

 کشورهای تضمین کننده باید با مشورت یکدیگر ظرف سه روز به دفاع از اوکراین برخیزند. -
 یابد به اتحادیه اروپا بپیوندد.اوکراین اجازه می -
المللی با رضایت کشورهای ضامن انجام  پیوندد و شرکت در هر مانور بینسیاسی نمی-های نظامیاوکراین به پیمان -

 شود.می
قید شده است، بنابراین هر تغییری  ۲۰۱۹تالش برای پیوستن اوکراین به ناتو )و اتحادیه اروپا( در قانون اساسی سال 

 شود. پرسی نیاز دارد که چند ماه بعد اجرا میبه همه

 شود؟ تکلیف کریمه و مناطق شرقی چه می

طی   -به تصرف روسیه درآمد ۲۰۱۴که در سال  -روسیه تا اینجا به برنامه اوکراین برای تعیین وضعیت آینده کریمه 
نون جزو خاک روسیه است و قانون اساسی  گوید کریمه اکای نشان نداده است. کرملین می ساله عالقه  ۱۵ای مذاکره

دهد. والدیمیر مدینسکی مذاکره کننده ارشد روسیه گفت:  روسیه اجازه مذاکره درباره وضعیت آن با دیگران را نمی 
 کند."کنم: موضع روسیه درباره کریمه و دونباس تغییر نمی"بارها و بارها تکرار می

بر اساس بخشی از پیشنهاد فوری صلح کیف، همه نیروهای روسیه باید خاک اوکراین را ترک کنند و آینده مناطق  
بس شرقی که در دست جدایی طلبان مورد حمایت روسیه هستند، از سوی رئیس جمهورهای دو کشور در معاهده آتش

 مورد بحث قرار خواهد گرفت. 
روی تحت حاکمیت خود رضایت نخواهد داد. اما والدیمیر پوتین هم تمایل  اوکراین هرگز به صرفنظر کردن از قلم

ندارد قلمروهای به دست آمده طی جنگ را از دست بدهد، بخصوص که هدف اعالم شده او "آزادسازی" شرق  
 اوکراین بود.

دایی" صرفا  اوکراین هرگز خواست روسیه برای غیرنظامی شدن را جدی نگرفته است و پافشاری روسیه بر "نازی ز
تبلیغات روسیه بوده است. به گفته دمیترو کولبا وزیر امور خارجه اوکراین "این ابلهانه است، گاهی حتی خودشان  

 توانند توضیح دهند که منظورشان چیست." نمی
 رئیس جمهور زلنسکی گفته که آماده است به اقلیت روسی زبان همراه با زبان سایر کشورهای همسایه جایگاه جدیدی

 بیند.دهد و این را مشکلی جدی نمی 

 مشکل پوتین با ناتو چیست؟

کشور فقط یک هدف دارد: دوپاره کردن جامعه  ۳۰از نظر رئیس جمهور روسیه، اتحاد نظامی دفاعی غرب شامل  
 روسیه و نابودی نهایی آن.

پیشروی به سمت شرق را  برگرداند و  ۱۹۹۷پیش از جنگ، او این خواسته را مطرح کرد که ناتو زمان را به سال  
اند به ناتو ملحق شده ۱۹۹۷های نظامی خود را از کشورهای عضوی که از سال وارونه کند و نیروها و زیرساخت

های تهاجمی را نزدیک مرز روسیه" مستقر نکند. این یعنی اروپای مرکزی، اروپای شرقی و  برچیند و "سالح
 کشورهای بالتیک. 

قول داد که ناتو "یک وجب هم به سوی شرق" گسترش نیابد، اما زیر    ۱۹۹۰در سال  از دید والدیمیر پوتین غرب
 قولش زد. 

جمهور شوروی داده شد، فقط مربوط به البته این پیش از فروپاشی شوروی بود و قولی که به میخاییل گورباچف رئیس
آن زمان "موضوع گسترش ناتو هرگز   آلمان شرقی و هنگام اتحاد دوباره آلمان بود. آقای گورباچف مدتی بعد گفت در

 مورد مذاکره قرار نگرفت." 

 های دیگری دارد؟آیا پوتین فراتر از اوکراین نقشه

تر و فراتر از مرزهایش را کمرنگ  های بزرگطلبینشینی نظامی او در اوکراین شاید جاهاگر هم داشته است، عقب
 کرده باشد.
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خواهد وگو با رهبر روسیه به این نتیجه رسید: "پوتین میاوالف شولتز صدراعظم آلمان بعد از چند ساعت گفت
های خودش بازتعریف خواهد وضعیت موجود در سراسر اروپا را با دیدگاه امپراتوری روسیه را دوباره بسازد... می 

 کند."مه از نیروی نظامی برای انجام چنین کاری استفاده میواهکند. و بی
تاتیانا استانووایا از موسسه "آر پلتیک" و مرکز کارنگی مسکو بیمناک است که حرکتی رو به رشد برای یک جنگ 

کنم باید خودمان را برای اولتیماتوم جدیدی به غرب آماده کنیم که از  سرد جدید شکل گرفته است: "به شدت احساس می
 تر است." تر و تهاجمیحد تصورمان نظامی

که شاهد عالقه آقای پوتین به ویران کردن شهرهای اروپایی برای رسیدن به اهدافش هستند، حاال دیگر رهبران غربی 
جمهور آمریکا به او لقب جنایتکار جنگی داده است و رهبران آلمان و فرانسه  دهند. جو بایدن رئیسخود را فریب نمی

 کنند.این جنگ را به عنوان نقطه عطفی در تاریخ اروپا تلقی می
ای آمریکا در خارج از مرزهایش از کار بیفتند. آمریکا پیشنهاد های هسته روسیه پیش از جنگ خواسته بود همه سالح

های کوتاه برد و میان برد و همچنین رسیدن به معاهده جدیدی درباره داده بود تا مذاکرات درباره محدود کردن موشک
 است چنین اتفاقی بیفتد. ای آغاز شود. اما حاال بعیدهای بین قارهموشک

 چه چیزی در انتظار خود روسیه است؟

دانست اعضای ناتو هرگز پا به اش مبهوت مانده است. او میها به حمله نظامیوالدیمیر پوتین از ابعاد پاسخ غربی
اند،  هایی را که همین حاال هم تاثیر شدیدی بر اقتصاد روسیه گذاشتهگستردگی تحریمگذارند، اما خاک اوکراین نمی

 زد. او خشمگین است.حدس نمی
 اند:های متنوع هدف قرار داده اتحادیه اروپا، آمریکا، بریتانیا و دیگر کشورهای غربی اقتصاد روسیه را به شیوه

المللی موسوم به سوییفت  های اصلی آن از شبکه انتقال پول بینهای بانک مرکزی روسیه مسدود شده و بانکدارایی  -
 اند.کنار گذاشته شده

آمریکا واردات نفت و گاز روسیه را ممنوع کرده است. اتحادیه اروپا قصد دارد ظرف یک سال واردات گاز از   -
تمام  ۲۰۲۲گام تا پایان سال  روسیه را به یک سوم کاهش دهد. بریتانیا قصد دارد وابستگی به نفت روسیه را گام به

 کند.
ای که حاصل  را به حالت تعلیق درآورده است، پروژه" ۲آلمان توافق درباره خط لوله گاز "نورد استریم  -

 های اروپایی بود.گذاری بزرگ از طرف روسیه و شرکتسرمایه
 اند.و کانادا منع شدهخطوط هواپیمایی روسیه از ورود به آسمان اتحادیه اروپا، بریتانیا، آمریکا  -
های شخصی شامل حال والدیمیر پوتین، سرگی الوروف وزیر امور خارجه و بسیاری از اشخاص دیگر شده  تحریم -

 است.
داند. در عوض او سراغ  کند و والدیمیر پوتین این را می ها را لغو نمیهیچ نوع معاهده صلحی با اوکراین این تحریم 

اند. او در این باره گفت: "مردم روسیه همیشه تفاوت وطن پرستان واقعی از اراذل  خالفهایی رفته که با جنگ مروس
 دهند." و خائنان را تشخیص می

های مستقل خاموش  هزار و سیصد تن از معترضان به جنگ بازداشت و در عمل صدای همه رسانه  ۱۵بیش از 
 اند.شده

اند یا مانند الکسی ناوالنی یکی از رهبران مخالفان دولت  هیچ مخالف سیاسی باقی نمانده است؛ آنها یا از کشور گریخته
 )پایان مقاله بی بی سی(اند.شده محکوم شده ها به حبس در زندان جدا افتاده و حفاظتبرای سال 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

