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 بررسی منافع کشور های مختلف در منازعه اوکراین 
 

خالصه کرده بتوانیم و در عین زمان نمیخواهیم  نرا در یک پست  آن است که  آچون این بحث خیلی گسترده تر از  
ً انقدر طوالنی بنویسیم که برای یک تعداد دوستان خسته کن گردد. بن بهتر است ابعاد مختلف این منازعه را طی چند    ا

  .پست کوتاه ارایه کنیم
 :روسیه و اروپاامنیت  -بعد اول منازعه 

شهر   دو  روسیه  اقتصادی  و  سیاسی  قدرت  مرکز 
گراد   )لینن  پیترزبورگ  سن  و  ماسکو  ان  بزرگ 
سه  مثلثی  یک  درقلب  دوشهر  این  است.  سابق( 
ضلعی قرار گرفته که یک ضلع انرا دریای بالتیک  

میدهد   یورال    -تشکیل  انرا کوهای  و    -یک ضلع 
کارپیتیان   کوها  انرا  دیگر   -  سیاهبحیره    -ضلع 

کوههای قفقاز و بحیره کسپین. این مثلث بزرگ بنام  
فالت سر سبز شمال اروپا نامیده میشود که مثل کف  

ار و بدون موانع طبیعی است )به نقشه که ودست هم
دهانه این     .در این جا ضمیمه کرده ام مراجعه کنید(

یروید بزرگ تر شده میرود تا اینکه فالت سر سبز از شمال جرمنی اغاز میگردد و هر قدر بطرف شرق پیش م
  .کوهها یورال در غرب منحیث یک دیوار طویل این فالت را بسته میکند

از گذشته های دور قدرت های بزرگ مرکز قدرت شانرا که همانا شهر های بزرگ و استراتیژیک شان میباشد در 
ها و ابحار احاطه نماید. دلیل    ها و دریابنا میکنند که بصورت طبیعی اطراف شانرا موانع بزرگ مثل کوه    جاهای

اینکار امنیت نظامی و دفاعی قدرت های بزرگ است چون نمیخواهند درصورت حمله یک قدرت دیگر فرصت 
گی برای ضد حمله را پیدا نکنند. درصورتیکه در اطرف شهر ها موانع جدی نباشد رقیب های شان میتوانند  مادآ

ته ها وقتی چنین موانعی بصورت طبیعی وجود نمیداشت اطراف مرکز قدرت شانرا درگذش .انهارا غافلگیر نماید
رایش قوای و ضد حمله مهیا گردد. آدیوار های بلند و مستحکم بنا میکردند تا درصور حمله مهاجمان فرصت برای  

ع طبیعی  روس ها از طالع بد مراکز قدرت شان در وسط یک میدانی قرار گرفته است که از طرف غرب هیچ مان
 .ندارد

یک دلیلی که هیتلر توانست دولت کمونیست روسیه را در جنگ دوم جهانی غافلگیر کند حضور همین فالت هموار 
گی ضد حمله را به وقت بگیرد و نیرو های هیتلر توانست به سرعت مادآبود که برای استالین فرصت کافی نداد تا  

اکثر حمالتی که در گذشته قدرت های دیگر اروپا به روسیه    -از هیتلر    غیر .گراد برسدبه عقب در های ماسکو و لینن
  .نموده اند از همین مسیر بوده چون این ساحات هموار برای روس ها یک ضعف جدی دفاعی به حساب میاید

به   بعد از ختم جنگ جهانی دوم روس ها تصمیم گرفتند در این فالت هموار تا حد امکان هر قدر که بتوانند بیشتر
طرف غرب نفوذ کنند چون هرقدر پیشتر میروید به همان اندازه خط دفاعی برایتان کوتاه تر میگردد )بطرف راس 
مثلث که شمال جرمنی است نزدیک تر میشوید(. به همین دلیل تا شرق جرمنی پیش رفتند و اکثر کشور های شرق 

االیشان تحمیل نمودند. اما از نظر نظامی تنها هدف اروپا را به زور اشغال کردند و بعد هم ساختار کمونیزم را ب
  .بزرگی که داشتند این بود که بار دیگر کدام قدرت اروپا غافلگیر شان نسازد

تجربه که این کشور ها از دوران اتحاد جماهیر شوروی دارند به شدت همه انها را در مقابل این استراتیژی دفاعی  
م انرا دارند که روس ها میتوانند بار دیگر مثل بعد از جنگ دوم جهانی روس ها حساس ساخته است و پیوسته بی

کشور هایشان را اشغال نموده و باالیشان حاکمیت بکنند. درضمن فراموش نباید کرد که معضله امنیت در فالت 
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ر که روس  همانقد .هموار اروپا به همان اندازه که برای روسیه جدی است خیلی بیشتر از ان برای اروپا جدی است
ها از اروپایی ها احساس تهدید میکنند به همان اندازه اروپایی ها از روسیه احساس تهدید میکنند. هم روس ها و هم 
اروپایی ها در گذشته خیلی باالی همدیگر حمله نموده اند و بنا برای طرف مقابل دلیل داده اند که ممکن بار دیگر 

 .حمله کنند
زاد و مستقل شدند همه شان به شدت تقاضای داخل شدن  آشوروی وقتی این کشور ها  بعد از شکست اتحاد جماهیر  

به یک ساختار امنیتی را میکردند تا بار دیگر روس ها سرزمین هایشان را اشغال نکند. به همین دلیل همه درخواست 
 .نهداخل شدن به پیمان امنیتی ناتو را به سرعت دادند که گاهی پذیرفته میشدند و گاهی هم 

سال گذشته بخاطر عضو شدن این کشور ها به سازمان امنیتی ناتو هیچ ممانعتی   ۲۰یک دلیلی که روس ها درجریان  
وتین تمام فکر اش پیس جمهور  ئخیلی ضعیف بود و ر  ۲۰۱۰ایجاد نکردند این بود که روسیه خودش الی سال های 

ممانعت نکردند این بود که میدانستند این کشور ها    نهاآاحیای دوباره اقتصاد و نظام روسیه بود. دلیل دیگری که  
همین حس تهدید برای روس ها  برازنظر نظامی انقدر قدرتمند نیستند. حتی جرمنی که قدرتمند ترین همه شان بود بنا

بعد از جنگ جهانی پذیرفتند که دیگر اردوی بزرگ و پیش رفته یی را ایجاد نکنند. روس ها هم فکر کردند که در  
ینصورت اساسا مهم نیست احساس تهدید کنیم خصوصا اگر امنیت اروپای غربی را امریکایی ها تامین کنند )در ا

 انزمان روابط پوتین با امریکا خیلی خوب بود و احتمال اش میرفت که بهتر شود( 
ل اروپا برهم  دو مساله باعث شد تا این بیالنس جدید امنیتی در مثلث بزرگ فالت سرسبز شما  ۲۰۱۰بعد از سال  

 :بخورد
کم کم   .اینکه روس ها دوباره ازنظر اقتصادی قدرتمند شدند و شروع کردن به سروسامان دادن قوت نظامی شان .۱

انتظارشان از امریکا این شد تا انهار را دوباره منحیث یک قدرت بزرگ به شمار بیاورند. در مسایل بزرگ دنیا از  
بیست سال امریکایی ها به دلیل نداشتن رقیب بزرگ در دنیا خیلی کار های انجام  برعکس در این   .انها مشوره بگیرند

خصوصا کشتن صدام حسین و فذافی به ان شکل که   .دادند که یک تعداد زیاد قدرت های بزرگ را به هراس انداخت
استند جواب از متحدان اتحاد شوروی سابق بودند خیلی روس ها را نگران ساخت. وقتی از غربی ها جزییات خو

این درست همان اشتباهی بود که با   .امریکایی ها تقریبا این بود که ضرورت نمی بینیم برای شما توضیحات بدهیم
در ادامه وقتی پوتین خواست مانع   .انجام دادن ان غربی ها سایه ترس امنیتی را بار دیگر بر دل روس ها انداختند

راالسد گردد )مساله سوریه را بیشتر در بعد دوم منازعه به جزییات  کشته شدن اخرین متحد روسیه سابق یعنی بشا
امریکایی ها سالح های پیش رفته نظامی را در شرق اروپا جابجا کردند تا به روسیه سیگنال   بررسی خواهیم کرد(

وبیده شد. اما این حرکت منحیث اخرین میخ بر تابوت امنیت روسیه ک .بدهند که در مسایل بزرگ دنیا دخالت نکنید
اگر متوجه شده باشید روز گذشته وقتی اعالن کردند که فنالند و سویدن عضو ناتو میشوند جواب پوتین این بود که 
ما با عضو شدن شان مشکل نداریم اما اگر سالح های پیش رفته درسر زمین شان جابجا گردد ما هم ناچار هستیم 

 .عمل بالمثل کنیم
دن روابط روسیه با امریکا شد یک بحث مفصل دیگر است که در بعد دوم منازعه  مساله دوم که باعث خراب ش .۲

 .به ان خواهیم پرداخت
این تحوالت در وقتی اتفاق افتاد که هنوز اوکراین و بیالروس به عضویت ناتو نرسیده بودند. گرچه اوکراین وقتی 

شدن به ناتو را داد اما غربی های به دلیل    که هنوز روسیه از غرب احساس تهدید نمیکرد چندین بار درخواست داخل
اینکه مبادا روسیه احساس محاصره شدن کند برایشان نه گفتند. حتی به حدی که وقتی اوکراین با روسیه بخاطر امنیت  
اش مذاکره میکرد غربی ها اوکراین را تشویق کردند تا سالح های هسته یی اش را به روسیه تسلیم کند و در عوض  

  .ضمانت امنیتی بگیرد از روسیه 
اید این جنگ شد درست به نظر نمی  اغاز  ناتو سبب  به  با درخواست عضو شدن  ادعایی که زیلیسنکی  این   .بنا 

امریکایی ها بار بار اینرا تاکید کردند که عضویت اوکراین به ناتو کار درست نیست چون روسیه به ان موافقت  
  .نخواهد کرد

یدانست که اوکراین هیچ وقت عضو ناتو نخواهد شد پس چرا این جنگ را اغاز  سوال اینجاست که اگر روسیه م
روس ها حتی به حرف امریکایی ها اعتماد نکردند و بخاطر اینکه مطمین شده باشند اوکراین هیچ وقت عضو   .کرد؟

تا اوکراین هیچ   ناتو نگردد یک گوشه خاک اش را از اش قاپیدند )کریمیا( و یک گوشه دیگر اش را بی ثبات ساختند
گاهی شرایط عضویت ناتو را پوره کرده نتوانند )کشوری که با همسایه هایش اختالف ارضی داشته باشد و یا در  

  .داخل اش شورش های سیاسی جریان داشته باشد اساسا نمیتواند عضو ناتو گردد(
 پس پوتین چرا این جنگ را اغاز کرد؟؟؟

اب قناعت بخش پیدا کنیم باید دو بعد دیگر این منازعه را که یکی سرمایه هنگفت برای اینکه بتوانیم به این سوال جو
ینده روسیه در دو پست بعدی به بررسی  آودیگر هم دیدگاه پوتین برای    انرژی جدیدا کشف شده در اوکراین است

 .بگیریم
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  - امریکایی ها  -اروپایی ها  -بعد از بررسی دو بعد دیگر من مطمین هستم همه شما به جزییات منافع مهم روس ها 
  .و اوکراینی ها واقف خواهید شد 

مهم ترین نکته که به نظر من از این پست میشود بردارید اینست که اغاز معضله بین روس ها و غربی ها از جایی  
 شروع شد که روس ها بعد از دوباره قدرتمند شدن شان از غربی ها خواستند تا در مسایل بزرگ دنیا از روسیه

ً ولی امریکایی ها به این درخواست روس ها جواب نسبت  مشوره بگیرند )منظور شان اجازه گرفتن بود(   .سختی دادند  ا
 «.شما دیگر در موقفی نیستید که در مسایل بزرگ. دنیا دخالت کنید»
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