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چه باعث شد تا پوتین اشغال مکمل اوکراین را در دستور کار قرار  
 بدهد؟

این بود که گرچه شهر کیف منحیث مهد و یا هسته تمدن روس یک اروزی   در چند روز گذشته محاسبه همه ما 
به شمول   برای مردم روسیه  اشغال مکمل   رئیسرویایی  به  بخواهد  پوتین  اینکه  احتمال  ولی  است  پوتین  جمهور 

وتین میخواهد تمام اوکراین را اشغال کند به جز امریکایی ها که میگفتند پ  .اوکراین بشتابد خیلی کم به نظر میرسید
محاسبه تمام کشور ها بر اساس ساختار بین  .بقیه همه فکر میکردند که پوتین چنین کاری را احتماال انجام نخواهد داد

 .المللی دنیا بعد از جنگ دوم جهانی بود که پوتین خود یکی از مدافعان این نظام بین المللی به حساب میامد
 امریکایی ها فکر میکردند که روسیه اوکراین را اشغال خواهد کرد؟  و اما چرا

  .این سوال بسیار مهم است چون جواب اش را خود امریکایی ها بوجود اوردند
 چطور؟ 

محاسبه همه بر مبنای این نکته کلیدی بود که پوتین ادم زرنگ و مجهز به دانش نظامی و سیاست است. او از شیوه 
تجربه و دانش الزم را برای برخورد   .ابط بین الملل و قوانین بین المللی بقدر کافی اگاه استتصفیه کردن های رو

دنیا نشان بدهند این بود که پوتین به قوانین   ولی انچه امریکایی ها میخواستند به .در سطح بین المللی بقدر کافی دارد
مریکا در مقابل اش صف ارایی کند به هیچ وجه این  بین المللی نه بلکه به توازن قدرت نظامی تمکین میکند. اگر ا

مه میدانیم که پوتین به صراحت گفته بود که نمیخواهد به جنگ امریکا  .کار را نخواهد کرد و اگر نکند خواهد کرد
  .برود چون میداند امریکا یک کشور قدرتمند تر از روسیه است و قرار نیست دنیا را با یک جنگ هستوی نابود کند

 چه شد که تصمیم به اشغال مکمل اوکراین گرفت؟ ولی
 .جواب این سوال را تنها منطق گیم تیوری برای ما میدهد

تنها چیزی که انجام داد این بود که   .جمهور پوتین از اغاز این بحران تصمیم نهایی اشغال اوکراین را نداشت  رئیس
در اطراف اوکراین برای امریکا و ناتو سیگنال  هزار نیروی نظامی و انواع تجهیزات نظامی    ۱۳۰با جمع نمودن  

  .بدهد که تا چه حد عالقمند است برای بدست اوردن اوکراین هزینه نظامی بپردازد و تا کدام حد برزمد
اگر امریکا عین سطح ارایش نظامی و تنوع تسلیحات را در اطرف اوکراین به نمایش میگذاشت به احتمال اغلب که  

به اشغال اوکراین نمیکرد. او این تصمیم را بعد از ان گرفت که واکنش نظامی امریکایی    جمهور پوتین امر  رئیس
ها را در مقابل تجموع نیرو هایش دید. برای این که کامال مطمین شود امریکایی ها قصد اغفال او را ندارند اول یک  

دید که امریکایی به جز جابجایی   قدم کوچک نهاد و استقالل سیاسی دو ایالت را به رسمیت شناخت و لی هنوز هم
دیگر هیچ واکنش نظامی دیگری   نیروی نظامی در رومانیا )نقشه زیر را توجه کنید( ۱۰۰۰نیرو در پولند و  ۲۰۰۰

جمهور پوتین این حرکت امریکایی ها یک چراغ سبز نظامی بود و دو پیام اساسی    رئیساز نظر   .را سیگنال ندادند
 :برای او داشت

  .مریکا به جنگ روس ها بخاطر نجات اوکراین نخواهند شتافتاینکه ا .۱
اینکه اگر پوتین فراتر از اوکراین به دوکشور رومانیا و پولند بخواهد حمله کند با واکنش نظامی امریکا روبرو   .۲

 .خواهد شد
  .جمهور پوتین تصمیم اشغال مکمل اوکراین را بعد از گرفتن این دو سیگنال گرفت رئیساز دید من 

 حال سوال اینجاست که این بازی جدید چگونه شکل خواهد گرفت؟
جمهور پوتین برخالف تمام موازین بین المللی صورت گرفته است به شمول زیر    رئیسهمه میدانیم که این حرکت  

بنا انچه این حادثه برای کشور های مختلف دنیا   .جمهور پوتین در بوداپست و منسک  رئیسپا نمودن توافقات خود  
جمهور پوتین قسمیکه که همیشه میگفت متعهد به قوانین بین المللی نیست و   رئیسبیان میکند اینست که روسیه و  

کرد    اله نه تنها المان و فرانسه را از خواب غفلت بیدار سٔ ق زور و جنگ تصمیم میگیرد. این مطصرف به اساس من
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جمهور پوتین   رئیسامی شما نباشد روسیه جدید و  )انها دیر زمانی بود که به امریکایی ها میگفتند اگر حضور نظ
برای اورپا تهدید بوجود نخواهد اورد( بلکه کشور های مانند فینلند و سویدن را به شدت متوجه خصوصیت نظامی 

بنا من متعجب نخواهم شد که در روز های اینده فینلند   .گری روسیه جدید )کامال مثل اتحاد جماهیر شوروی( ساخت
این تحوالت در کل به شدت منافع امریکایی ها را در اروپا به شدت   .به سازمان نظامی ناتو بپیوندندو سویدن هم  

 .استحکام خواهد بخشید و این دلیل اساسی نیاوردن نیروی بیشتر امریکایی ها در مقابل روس ها بود
حول جدید در نظام بین الملل موقف  در عین زمان از امروز به بعد کشور های مختلف دنیا ناچار هستند در مقابل این ت

ایا نظام بین المللی که بعد از جنگ دوم جهانی ایجاد شده بود و محور اش احترام به قوانین   .رسمی شانرا بیان کنند
بین المللی بود دیگر مطرح خواهد بود و یا خیر؟ اگر کشور های مختلف خصوصا چینی ها و هندی این حرکت روس  

  .قطب تبدیل میگردد معنایش اینست که دنیا برای اولین بار بعد از ختم جنگ سرد به دوها را تقبیح نکردند 
 طرفداران نظام بین المللی قانون محور .۱
 طرفدارن نظام بین الملی زور محور .۲

 -هند    -کوریای شمالی    -ایران    -من بیشتر عالقمند هستم در دو سه روز اینده موقف رسمی کشور های مانند چین  
نظامی بین المللی را    -و پاکستان را در قبال اشغال اوکراین بشنوم. موقف این کشور ها سرنوشت سیاسی    -ریه  سو

تعیین خواهد کرد. اگر این کشور ها از روسیه حمایت کردند ما عمال در دنیا دو قطبی شرق و غرب قرار خواهیم  
یگیرد چون از نظر استراتیژیک این حرکت روسیه به خصوص باید دید که چین در این مساله چگونه تصمیم م .گرفت

به منافع چینی ها هم نیست. چین تمام رشد و قدرتمند شدن شانرا در دنیای بعد از جنگ سرد مدیون نظام و ساختار 
  .بین المللی فعلی میدانند

والت باالی افغانستان چه  قبل از این که به نکته پایانی این پست برسیم میدانم که همه خواهند پرسید تاثیرات این تح
 خواهد بود؟ 

همانطوری که در پست های قبلی ذکر کرده بودم اغاز جنگ در اوکراین کشور های خاور میانه و اسیای میانه را به  
شدت در محراق توجه غربی ها قرار خواهد داد. اگر کشور های ذکر شده در باال از روسیه حمایت کردند افغانستان 

محاصره این کشور ها قرار خواهد گرفت و طالبان مجبور خواهند شدن در بین این قطب جدید    یکبار دیگر در قلب
تقریبا چند ماه قبل هم نوشته بودم که این تصمیم باالخره در پیش روی مردم  .و غربی ها موقف سیاسی بگیرند

  .افغانستان و طالب ها قرار خواهد گرفت
ذاریم برای چند روز دیگر تا موقف رسمی این کشور ها معلوم شود و بدانیم اینکه در ان مقطع چه باید بکنیم را میگ 
 .که با چگونه یک دنیایی روبرو هستیم
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