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در مسابقه  ریدرگ یمحاسبه طرف ها ریکه در چند روز اخ  یسه مانور
 :دهدی م رییرا تغ دیجد  کیت یوپولیژ

 
 هیروس سطوت رانیا نیبدون سرنش یها ارهیط یدار یخر  .۱
 هیبه ترک  نیو اوکرا هیانتقال غله از روس  یامن برا  زیباز نمودن دهل  .۲
 ی الملل نینفت در بازار ب متیوردن قآ نییپا یبرا یموافقت عربستان سعود  .۳
 
را   یقدرت نظام  النسیب  یر خواهد ساخت.  اولأثرا به شدت مت  نیسه حرکت هر کدام اش سرنوشت جنگ اوکرا  نیا

  ن یها.  اما هر سه ا  ی را به نفع غرب  یو اقتصاد  یاسیمسابقه س  النسیب  یو سوم  ی. دومدهدیم   رییبه نفع روس ها تغ 
  .سازدیم شتریرا ب نیدرکل تدوام جنگ اوکرا  کی ژیحرکات استرات

  نیبه جنگ دوامدار در اوکرا  یطبل عالقمند  کهیدرحال  کایو هم امر  هیکه چرا هم روس  نستیمهم ا  یاز سوال ها  یک ی
  جنگ زودتر ختم شود؟ نیعالقمند هستند ا یلیخ ءدر خفا نوازندیرا م

 کا یاگر بعد از شکست در افغانستان و عراق امر  کنندیجنگ را عالقمند هستند که فکر م  نیتداوام ا  یها بخاطر  روس
باعث    نیخواهد شد و ا  ایمه  شتریها ب  ینیعرض اندام نمودن چ  ی برا  طیشرا  ،خسته و مانده بتواند بسازد  شتریرا ب

منافع روس ها را    نیکه قدرتمند شدن چ   دانندیم  ی.  اما به خوبندی ایها در مقابل روس ها کوتاه ب  ییکایتا امر  گرددیم
تلخ ضعف در    تیواقع  کیسراغ ندارند چون با    نیبهتر از ا   یراه  فعالً   یخواهد کرد.  برا  دیتهد  ایدر تمام نقاط دن

قدرت   کیطرف خودش را    کیرا که از    یکشور  ی فکر  تی وضع  دیشان روبرو شده اند.  تصور کن  یقدرت نظام
 رانیبه اندازه ا  ینظام  یباور کند که هنوز نتوانسته است در تکنالوژ  تواندی نم  گریو از طرف د  ندیبی م  ایبزرگ دن

  ن یدر ا  نیجمهور پوت  سیناچار ر  را بسازد. به  ییو ابتدا  یسطح  یلیخ  نیبدون سرنش  یها  ارهطیبرود و حد اقل    شیپ
 .کند یداریراخر یتکنالوژ نیا ران یاز ا خواهدیسفر اش م

روس ها نشان بدهند که    یبرا  ینظام  دانیجنگ دوام کند تا درم  نیا  خواهندیم  یها بخاطر  ییکایامر  گریطرف د  از
  ی به منفت تان است تا به همرا  ن ی.  اآمد  متحد تان نخواهد بود و در عمل به کمک تان نخواهد  کیها    ینی چ  تیدر نها

 ک یها هم نشان خواهند داد که بغاوت با غرب به چه نوع    ینیزمان به چ  نی.  درعدیها بمان   ینیها در مقابل چ  یغرب
در    نکهین اآ. و  شودی م رونما مضعف بزرگ خودش ه  یباز  نیکه در ا  دانندیم  ی. گرچه بخوبدیخواهد انجام  ییباز

 . هستند ریپذ ریبه شدت تاث یاسیو س یمقابل فشار اقتصاد
 یپنهان برا  یلیصورت خه  جنگ ب  نیهم وجود دارد که ا  کیژیاسترات  یفکر سوم  کیدو محاسبه    نیا  یپهلو  در

سه    ن یا  نیکه از ب  رندیبگ   میعمل تصم  دان یتا در م  دهدیزمان فرصت م  نیها در ع  یی کایها و امر  ینیچ  -روس ها  
سال    ۷۵  یاتحاد برا  ن یخواهند شد.  ا  حدمت  موقت هم باشد(  یاگر برا  ی)حت  یشان در مقابل سوم  یقدرت کدم دوتا

  .مهم است کیو  ستیدر قرن ب ماندهیباق
 چطور؟ 

قدرت    نیجنگ ب ای اتحاد و  چیکه ه کندیم کتهید نیما چنه ب استیقدرت و س ی فورمول ها  نیتر ییبتداابه  هیتک  دینی بب
ً .  خصوصستین   شهیهم  یبزرگ برا  یها شان در مقابل   یتا  دو  تیدر نها   نکهی سه قدرت مطرح باشد.  چانس ا  یوقت  ا

  .است ادیز یلیمتحد شوند خ یسوم
 ینی چ  .ندیا یمتحد دراز مدت به حساب م  ک یکوتاه مدت اما    دیتهد  کیها    ییکا یها )درمقابل روس ها( امر  ینیچ  یبرا

 ل یتبد  یبزرگ اقتصاد  یلیقدرت خ  کیبه    هیروس  نیزم  یها متوجه هستند که با گرم شدن هوا  ییکا یها هم مثل امر
 لیرس تبددست  گر به ساحات سر سبز و پر از معادن قابلیتا چند دهه د  هیبندان روس  خ یخواهد شد.  اگر تمام ساحات  

 شتریب یلیها خ ینیچ ی برا هیشدن روس فیاست.  بنا ضع ریاجتناب نا پذ  هیو روس نیچ نیمسابقه قدرت ب گریشود د
  .ها مهم است ییکایاز امر
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. در ندی ایدراز مدت به حساب م  دیتهد  کیمتحد کوتاه مدت اما    کیها    ینیها( چ  ییکا ی روس ها )درمقابل امر  یبرا
  ک ی  یکمک در حد نی اگر ا ید حتها روبرو هستند و به کمک ضرورت دارن یکوتاه مدت روس ها به حمالت غرب

  ی به قدرت بزرگ اقتصاد  هیروس  یهوا وقت  ن که با گرم شد  دانندیباشد.  اما در دراز مدت روس ها م  یاسیس  تیحما
پنهاور و غنامند به نفوس ضرورت   نیسر زم  کیها خواهد بود چون  نگهداشتن    ینیحمله از طرف چ  نیشود اول  لیتبد

درس را    نیبه همه ا  خیوجود دارد.  درضمن تار  ادیز   یلیخ  ینیبه کاهش است و در چ   رو  هیکه در روس  یزیدارد چ
دومدار    یوجود نداشته باشند حتما داخل جنگ ها  لیحا   یشان کشور ها  نیبزرگ اگر در ب  ی داده است که قدرت ها

  .شوندیم
دراز مدت. اما    دیتهد  ک ی(  ییها )به تنها  ینیکوتاه مدت هستند و چ  دیتهد  کی(  ییس ها )به تنها ها رو  ییکایامر  یبرا

ها است.   بنا با درنظر   ییکای ( به شدت به منفعت امرگری همد  ی)در پهلو  ایقدرت دن  انیدر م  شانیحضور هر دو
 :استنباط کرد که نیشود چنیم یگهر سه کشور به ساد  کیت یوپولیژ تیموقع نیداشت ا

حال به چند درخواست  ه  خاطر است که تا ب  نیبه هم  دی . شاستندیها عالقمند برد روس ها در درازمدت ن  ینیاحتماال چ 
  .طفره رفتند نیاز اوکرا یو اقتصاد ینظام تیحما یبرا هیروس

ها از    یغرب  تیاست که با وجود حما  ل یدل  نیو به هم  ستندیها در دراز مدت ن  ینیها عالقمند قدرتمند شدن چ  روس
 ی است و باز  کایعالقمند مذاکره با امر  هیجنگ هنوز هم روس  دانیدر م  ینظام  نیسنگ   یها و شکست ها  ینیاوکرا

جنگ را در همان   نی ا  توانستیم   هیمثال روس  بطورنشود.    رانیباز گشت کامال و  یکه پل ها  بردی م شیپ  یرا به شکل
 ک ی یانرا بصورت قطع  ییبه سطح بلند تر برده و با استفاده از سالح هسته  نیاول شکست اش در اوکرا یروز ها

بسته   شهیهم  یبرگشت دوباره بطرف غرب برا  نهیرا بخاطر نکردند که بعد از ان زم  یکار  نیطرفه کند.  اما چن
 .شدیم
. چون در انصورت فرصت ستندیشدن روس ها از مسابقه بزرگ قدرت ن  رونیها عالقمند  ب  ییکای امر  -باالخره   

وجه   نیچند  هیها قدرتمند ماندن روس  ییکایامر  یها به شدت مساعد خواهد شد.  برا  ینیقدرت بزرگ شدن چ  یبرا
و   کندیرا به شدت خراب م  کای و امر  اروپاروابط    هیشدن روس  فیکه ضع  میدید  هم دارد. بطور مثال ما قبالً   گرید

 کا یامر  یبرا   هیو روس  ن یسرسخت تر از چ  یها  بی نباشد قدرت ها اروپا خود رق  یقدرتمند  هیروس  کی  دیاگر تهد
  .خواهند شد

تا در    سازدیهر سه قدرت فرصت مساعد م  یکه برا  نستیاش ا  گرید  ل یدل  کی  نیکه تدوام جنگ در اوکرا  میبنی م  بنا
  رند یبگ  میرا بتوانند مجبور بسازند تا تصم  نیرا رو نموده و طرف  گریرو دست همد  ش یپ  قبال مسابقات بزرگتر قرن

   .تر خواهد ساخت عیوس یرا کم یباز دانیم یباز  نیبه ا انهی.  داخل شدن خاور موندندیپیکه به کدام طرف م
سه   نیمسابقه ب  دیرا به شدت به محور جد  انهیکه در باال ذکر کردم خاور م  یسه حرکت  نیا  ندهیآ  یروز ها  احتماال

قدر  ه  ب  نیدر اوکرا  نجکه ممکن چال  شوندیکم کم قانع مها    ییکایقدرت داخل خواهد کرد چون هم روس ها و هم امر
به   ن یهستند که ممکن اوکرامجبور بسازد.  هر دو طرف متوجه  گتربزر یها مینها را در قبال تصامآنباشد که  یکاف

به    نکهیبه جز ا  کایو امر  هیروس  نیب  یشیجنگ دراز مدت فرسا  کیشدن اش به    لیبن بست برود و درصورت تبد
  .ستیدو قدرت ن نیها تمام شود به منفت ا  ینینفع چ

 داد.   میبه ان ادامه خواه گری فرصت د کیضرورت دارد که سر  شتریب لیبحث به تفص نیا
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