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مقدمه
بــا شکســت تجربــه کمونیســم و تجزیــه اتحادیــه جماهیــر شــوروی، ۱5 
کشــور مســتقل بــه وجــود آمــد کــه هــر کــدام ناآرامیهــای اقتصــادی، 
اجتماعــی و نظامــی را تجربــه کردنــد. بوریــس یلتســین اولیــن رئیــس 
جمهــور روســیه بعــد از تجزیــه اتحادیــه جماهیــر شــوروی دریافتــه بــود 
کــه بــرای رونــق دادن بــه اقتصــاد کشــور و نجــات ملــت از گــرداب فقــر، 
چــاره ای جــز کنــار گذاشــتن آن امپراطــوری هزینــه بــر و همــگام شــدن بــا 
اقتصــاد بــازار ندیــد. احتمــاال او بــه ایــن نکتــه پــی نبــرده بــود کــه مــردی 
کــه بعــد از او قــدرت را در دســت مــی گیــرد یعنــی والدیمــر پوتیــن ایــده 
متفاوتــی در ایــن زمینــه دارد. والدیمــر پوتیــن از همــان ابتــدای بــه قــدرت 
رســیدنش در ســال ۲۰۰۰ میــادی تــاش کــرد بــه منظــور جبــران آنچــه بــه 
نظــر او تجزیــه تحقیــر آمیــز اتحادیــه جماهیــر شــوروی 3۰ ســال پیــش روی 
داد، یــک طــرح هدفمنــدی را دنبــال کنــد. بــی تردیــد، هــدف اصلــی پوتیــن 
عبــرت گرفتــن از پیامدهــای جنــگ ســرد اســت کــه ســبب شــد پــای پیمــان 
ــاز شــود و  ــه روســیه ب ــه مناطــق نفــوذ دیرین ــو( ب آتانتیــک شــمالی )نات
ــا ایجــاد پایگاههــای نظامــی، سیســتمهای موشــکی خــود را مســتقر  ب

نمایــد تــا آنجــا کــه مســتقیما امنیــت ملــی روســیه را تهدیــد کنــد. 
هرچنــد کــه پوتیــن نخواهــد توانســت امپراطــوری قبلــی را احیــاء کنــد، 
امــا بــه نظــر مــی رســد کــه عــزم او در تحمیــل هژمونــی روســیه بــر برخــی 
ژئواســتراتژیک  کــه دروازه  اوکرایــن  از جملــه  کشــورهای پساشــوروی 
روســیه بــه شــمار مــی رود بســیار جــدی اســت. و اگــر ائتــاف ناتــو در 
ایــن کشــور نفــوذ کنــد ايــن یعنــی ورود بــه فضــاى حياتــى روســیه اســت. 
پوتیــن از راههــای دیپلماتیــک و مذاکــره بــا رؤســای جمهــور کشــورهای 
اروپایــی و جــو بایــدن رئیــس جمهــور آمريــكا، تــاش کــرد کــى یــف را بــی 
طــرف و دور از غــرب نگهــدارد امــا ایــن تاشــها بــی ثمــر مانــد.  صبر پوتین 
لبریــز شــد و در ۲4 فوریــه ســال ۲۰۲۲ میــادی بــه اوکرایــن حملــه كــرد. 
پوتیــن بــا ایــن تهاجــم نظامــی بــه اوکرایــن در صــدد اســت تــا یــک منطقــه 
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ژئوپلیتیــک حائــل بــه وجــود آورد. گفتنــی اســت حاکمــان روســیه از ســده 
هــای گذشــته - از روســیه ســزار گرفتــه تــا روســیه بلشــویک - و حتــی 
حاکمــان امــروزی نیــز وجــود چنیــن منطقــه حائلــی را بــرای بقــای روســیه 
ضــروری مــی داننــد. بــه نظــر مــی رســد که روســیه می خواهد یــا اوکراین 
بــه دور از »ناتــو« بــه طــور کامــل دنبالــه رو روســیه شــود و یــا اینکــه حــد 
اقــل آن را بــی طــرف نگهــدارد و بــا ایجــاد » دو جمهــوری مســتقل « کــه 
بــه روســیه گرایــش دارد و جــدا کــردن آنهــا از اوکرایــن، ســیطره خــود را 
بــر شــرق اوکرایــن کــه هــم مــرز بــا روســیه اســت، تضمیــن کنــد. گفتنــی 
اســت کــه ایــن دو جمهــوری مســتقل، دونتســک و لوهانســک اســت کــه 
روســیه در ۲۱ فوریــه ۲۰۲۲ میــادی رســما اســتقال آنهــا را بــه رســمیت 

شــناخت. 
ایــن پژوهــش بــر ســه محــور اصلــی اســتوار اســت کــه عبارتنــد از: نخســت، 
راهبــرد فضــای حياتــى روســیه. دوم: اهمیــت ژئوپلیتیــک اوکرایــن در 
دیدگاه راهبردی روســیه. و در نهایت: دســتاوردهای ژئوپلیتیک روســیه 

از تهاجــم بــه اوکرایــن 

نخست: راهبرد فضای حياتى روسیه
فضــای حياتــى یــک ایــده اســتعماری دیرینــه امپریالیســتی اســت. فضــای 
حياتــى هــر کشــوری بــا توجــه بــه منافــع آن کشــور تفــاوت دارد و مفهوم 
فضــای حياتــى بــرای هــر کشــوری بــا توجــه بــه ماهیــت منافعــی کــه در 
صــدد تحقــق آن اســت، تعریــف مــی شــود. خاســتگاه ایــده فضــای حياتى 
ایــن اســت کــه یــک ســرزمین و یــک کشــور را بســان یــک موجــود زنــده ای 
مــی داننــد کــه رشــد مــی کنــد و ماننــد یــک جســم الســتیکی مــی توانــد 
کــه در زمیــن و دریــا و هــوا و فضــا گســترده شــود. غالبــا، کشــورهای 
ضعیــف کــه ابزارهــای الزم بــرای توســعه طلبــی را ندارنــد در کشــورهای 
همســایه خــود دســت بــه کشورگشــایی نمــی زننــد. امــا کشــورهای بزرگ 
کــه بــرای چنــد قطبــی کــردن جهــان و کســب برتــری بــر رقبــای خــود در 
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ــر قانونــی در خــاک  ــا روشــهای غی ــر هســتند کــه هرچنــد ب تاشــند، ناگزی
کشــورهای مجــاور دســت بــه کشورگشــایی بزننــد و یــا نفــوذ اقتصــادی 
خــود را در کشــورهای ضعیــف تــر از خــود اعمــال کننــد؛ حتــی اگــر ایــن امــر 

بــه اســتفاده از گزینــه نظامــی منجــر شــود. 
یک. مفهوم فضای حياتى روسیه:

نظریــه فضــای حياتــى ســبب توســعه طلبــی اســتعماری در بســیاری 
از کشــورها بعــد از انقــاب صنعتــی و افزایــش تولیــد بــود. زیــرا برخــی 
کشــورها در پــی نیــاز بــه منابــع مــواد خــام و نیــز نیــاز بــه بــازار مصــرف بــرای 
صــادرات کاالهــای تولیــدی خــود، ایــن نظریــه را توجیهــی بــرای توســعه 
طلبی و اشــغال کشــورهای ضعیف تر دیدند. در قرن نوزدهم میادی 
کشــورهای غربی، برخی مناطق و کشــورها در افریقا، آســیا و آمریکای 
التیــن را  کــه در آن زمــان عقــب مانــده بودنــد و قــادر بــه بهــره بــرداری 
از منابــع و ثروتهــای خــدادادی خــود نبودنــد، تحــت س٩لطــه خــود در 

آوردند)۱(. 
ــازی در دهــه ســوم قــرن بیســتم اصطــاح ژئوپلیتیــک »  نظــام آلمــان ن
فضــای حياتــى « را بســیار رونــق داد و نــازی هــا زیــاد روی ایــن اصطــاح 
مانــور مــی دادنــد. آنــان بــر ایــن بــاور بودنــد کــه قــدرت و نفــوذ آلمــان 
ــن  ــرای ای ــاء شــود و ب ــد احی ــی اول از دســت رفــت بای کــه در جنــگ جهان
منظــور بــرای ایجــاد »ملــت آلمــان« و تأمیــن مــواد اولیــه مــورد نیــاز بــرای 
اقتصــاد، بایــد در خــاک کشــورهای همســایه دســت بــه کشورگشــایی زد. 
در جریان جنگ سرد میان دو اردوگاه شرق و غرب نیز رد پای » فضای 
ــار دو طــرف متخاصــم بصــورت جنگهــای  ــده شــد و در رفت ــى « دی حيات
نیابتــی در بســیاری از کشــورهای جهــان ســوم نمــود یافــت. بعــد از پایــان 
جنــگ ســرد در اوایــل دهــه نــود قــرن گذشــته، بــه اســتثنای جنگهــای 
امریــکا در عــراق و افغانســتان و توســعه طلبــی ژئوپلیتیــک شــیعی ایــران 
در کشــورهای منطقــه عربــی، مفهــوم »فضــای حياتــى« کــه بــر ســلطه 
گرایــی و احتــکار گرایــی تکیــه دارد بــه میــزان زیــادی از رونــق افتــاد و 
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همــکاری و رقابــت جهانــی بــر اســاس تــوان اقتصــادی کشــورها جــای آن 
را گرفــت و در حــال و هــوای رونــق گرفتــن جهانــی شــدن بــه عنــوان نظــم 
دهنــده اصلــی روابــط بیــن الملــل، سیاســت را بــه خــود مشــغول داشــت.
ــان  ــه نظــر مــی رســد  کــه روســیه در دوره حکومــت پوتیــن همچن امــا ب
ــر  ــى « تمســک جســت. گفتنــی اســت کــه ب ــه مفهــوم » فضــای حيات ب
اســاس ایــن مفهــوم، کشــورهای همجــوار روســیه مخصوصا کشــورهای 
پساشــوروی مناطق طبیعی نفوذ روســیه شــناخته می شــوند و برخی 
مناطقــی کــه از لحــاظ جغرافیایــی بــا روســیه فاصلــه دارد ماننــد ســوریه 
مــی توانــد نقــش پایــگاه نظامــی ایــن کشــور را ایفــا کنــد. همانطــور کــه 
فردریــک راتــزل بینانگــذار جغرافیــای سیاســی بــا طــرح نظریــه فضــای 
حياتــى ، ایــن ایــده را بــه هیتلــر تلقیــن کــرد کــه کشــور، بســان یــک موجــود 
زنــده اســت کــه در صــورت نیــاز بــا ضمیمــه کــردن ســرزمینهای مــورد نیــاز- 
حتــی بــا اســتفاده از زور- گســترش مــی یابــد)۲(، اکنــون پوتیــن نیــز همــان 
نظریــه » فضــای حياتــى « را عملــی مــی كنــد. مجامــع تصمیــم ســاز 
روســیه بــه انــدازه کافــی بــه مفهــوم فضــای حياتــى روســیه پرداختــه و 
بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه از زمــان ســقوط اتحادیــه جماهیــر شــوروی، 
خطــر عمــده همــان پیشــروی فزاینــده ائتــاف ناتــو اســت بــه گونــه ای 
کــه تمــام اروپــای شــرقی را در بــر گرفتــه و تــا مرزهــای روســیه پیــش 
آمــده اســت و اکنــون شــهرهای روســیه در تیــررس آتــش ایــن ائتــاف 

قــرار دارد.
دو. راهبرد روسیه در قبال قفقاز:

ــن واقعیــت مــی رســیم کــه  ــه ای ــا مطالعــه نقشــه روســیه و قفقــاز ب ب
علــی رغــم اینکــه روســیه از نفــوذ ایــاالت متحــده در گرجســتان نگــران 
اســت، امــا ایــن کشــور چنــدان بابــت پیشــروی »ناتــو« از ســمت جنــوب 
نگرانــی نــدارد. زیــرا روســیه همیشــه از ســمت قفقــاز در امان بوده اســت 
و ایــن منطقــه کوهســتانی صعــب العبــوری اســت کــه بــرای هیــچ نــوع 
حملــه ای مناســب نیســت بــه گونــه ای کــه »ناتــو« هرگــز بــه ایــن گزینــه 
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فکــر نکــرده اســت ) بــه نقشــه شــماره »۱«  رجــوع شــود(.
نقشه )1(: نگاه روسیه به قفقاز به عنوان فضای حياتى

Source: GPF, Russia’s Search for Strategic Depth,۱7 November ۲۰۲۰, Accessed: 
۱۲April ۲۰۲۰  ,۱۲, https://bit.ly/3xmuS4

منطقــه قفقــاز از دو رشــته کــوه تشــکیل شــده اســت کــه کوههــای 
ــا حــدودی  ــر اســت و  عبــور از کوههــای جنــوب ت شــمال صعــب العبورت
آســانتر به نظر می رســد. در شــمال قفقاز چچن و داغســتان واقع اســت 
و در هــر دو منطقــه گروههــای اســامگرای جدایــی طلــب فعالیــت 
دارنــد کــه روســیه از آنهــا بیــم دارد و چندیــن مرتبــه بــا آنهــا درگیــر شــده 
اســت؛ مخصوصــا چچــن کــه روســیه در دو جنــگ بــا آنهــا شکســت خورد تا 
اینکــه بــه ســختی توانســت در جنــگ ســوم پیــروز شــود. در پــی سیاســت 
ــه اســت،  ــن دو منطقــه در پیــش گرفت ــرل ای ــرای کنت ــن ب هایــی کــه پوتی
ایــن گروههــای جدایــی طلــب اکنــون آرام هســتند. امــا موســکو همــواره 
نگــران اســت کــه مبــادا عوامــل خارجــی بــار دیگــر بــرای فرســایش روســیه 
بــه حمایــت از ایــن گروههــا برخاســته و آنــان را ســاماندهی کنــد؛ بــه ویــژه 

https://bit.ly/3xmuS4X
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اینکــه اکنــون »طالبــان« در افغانســتان قــدرت را در اختیــار گرفتــه انــد و 
بیــم آن مــی رود کــه ایــن کشــور بــار دیگــر بــه پناهــگاه و محــل آمــوزش 

گروههــای تروریســتی مناطــق قفقــاز و آســیای میانــه بــدل شــود. 
البتــه مســائل دیگــری نیــز هســت کــه مایــه نگرانــی پوتیــن را فراهــم مــی 
ســازد از جملــه اینکــه کشــورهای جنــوب قفقــاز ) ارمنســتان، گرجســتان 
و آذربایجــان( از روســیه روی گــردان شــده و بــه دور از تأثیــر روســیه، 
کشــورهای مســتقلی تشــکیل داده انــد. روســیه نگــران ایــن امــر اســت 
کــه مبــادا کشــورهای جنــوب قفقــاز یــک ائتــاف ضــد روســی تشــکیل 
دهنــد و غــرب مخصوصــا اطاعــات امریــکا از انقابهــا و آشــوبها در 
شــمال قفقــاز حمایــت کنــد کــه ایــن امــر مــی توانــد منجــر بــه شکســته 
شــدن مانــع جنوبــی شــده و راه را بــه ســوی شــمال همــوار كنــد. روســیه 
توانست ائتاف خود را با ارمنستان که ضعیف ترین این کشورهاست، 
حفــظ کنــد و روابــط پیچیــده ای بــا آذربایجــان کــه دســت باالیــی در تولیــد 
نفــت دارد، برقــرار کــرد. امــا گرجســتان از روســیه روی گــردان شــده و در 
آغــوش امریــکا جــا خــوش کــرد. بــه همیــن ســبب روســیه کــه گرجســتان را 
خطرناکتریــن منبــع تهدیــد از جنــوب مــی دیــد، بــا حملــه نظامــی بــه ایــن 
کشــور در ســال ۲۰۰8 میــادی، راهبــرد تحمیــل مقــررات ســختگیرانه ای 

علیــه ایــن کشــور در دســت گرفــت. 
از دیگــر نگرانیهــای روســیه در جنــوب، مناقشــه طوالنــی مــدت میــان 
آذربایجــان و ارمنســتان بــر ســر منطقــه ناگورنــی قره باغ اســت. آذربایجان 
بــه مــدت ۲۰ ســال از ورود بــه جنــگ گســترده خــودداری کــرد. امــا اخیــرا 
تصمیــم گرفــت بــا حمایــت هــم پیمــان خــود ترکیه دســت به حملــه بزرگی 
بــر ناگورنــی قــره بــاغ بزنــد. روســیه بــا ارمنســتان که از جمهوریهای ســابق 
شــوروی اســت هــم پیمــان اســت. ایــن کشــور فقیــر کمتــر از 3 میلیــون 
نفــر جمعیــت دارد. روســیه هــم اکنــون یــک پایــگاه نظامــی در شــمال 
ارمنســتان دارد و بــه موجــب تفاهمنامــه ای کــه در ســال گذشــته بــه 
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جنــگ در منطقــه پایــان داد، روســیه ۲۰۰۰ ســرباز حافــظ صلــح را بــرای 
مأموریتــی حداقــل 5 ســاله بــه ناگورنــی قــره بــاغ ارســال نمــوده اســت. 
ایــن منطقــه کــه یــک بــرون بــوم در داخــل خــاک آذربایجــان اســت، ســاکنان 
آن را ارمنســتانی هــا تشــکیل مــی دهنــد)3(. در نهایــت روســیه کمــک 
کــرد تــا مذاکــرات بــه نتیجــه رســیده و جنــگ بــه پایــان برســد. دو هــزار 
نیــروی روســیه در ایــن منطقــه یــک قــدرت تعییــن کننــده اســت و هیــچ 
نیــروی دیگــری در ایــن مأموریــت حضــور نــدارد. ایــن بــدان معناســت کــه 
ارمنســتان کــه هــم پیمــان روســیه اســت، نیروهــای روســیه را در شــرق 
دارد و آذربایجــان نیروهــای روســی را در شــمال و غــرب دارد. ) بــه نقشــه 

شــماره »۲« رجــوع شــود(.  
نقشه )2(: مناطق تمركز نیروهای روسی حافظ صلح در ناگورنی قره باغ

 Resource: EURACTIV, Russian military in Armenia reinforce areas near Azeri
3KSPENw/https://bit.ly ,۲۰۲۲ April ۱7 :Accessed ,۲۰۲۱ May 4 ,border

در واقــع، روســیه گام مهمــی بــرای بازپــس گیــری جنــوب قفقــاز و یــا 
بــر بخــش عمــده آن برداشــته اســت. حضــور تعــداد  حداقــل ســیطره 

https://bit.ly/3KSPENw
https://bit.ly/3KSPENw
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ــاد نیروهــای روســی در یــک مأموریــت طوالنــی مــدت در آنجــا، خطــر  زی
طوالنی مدت احتمالی را نیز از بین می برد. ممکن اســت که نیروهای 
امریکایــی در گرجســتان یــک چالــش باشــد امــا بــا توجــه بــه اینکــه ایــن 
نیروهــا برنامــه ای بــرای تهاجــم ندارنــد، بعیــد اســت کــه بــرای بکارگیــری 
نیروهــای زیــاد در منطقــه آمادگــی داشــته باشــند. و روســیه مــی توانــد 
بــا حضــور تعــداد انــدک نیروهــای امریکایــی در گرجســتان کــه مأموریــت 

آنهــا صرفــا آموزشــی اســت، کنــار بیایــد. 
سه. راهبرد روسیه در قبال بخش غربی:

بــا دقــت در نقشــه روســیه ماحظــه مــی کنیــم کــه ائتــاف ناتــو از 
ــا روســیه را در مرزهــای بیــن المللــی  ســمت غــرب پیشــروی مــی کنــد ت
خــود بــه محاصــره در آورده و مانــع از گســترش آن بــه ســوی زمینهــا و 
آبهــای گــرم شــود. روســیه همــواره بــر ایــن مســأله واقــف بــوده اســت 
کــه در طــول تاریــخ، تهاجمهــا از ســمت غــرب یعنــی از راه اوکرایــن صــورت 
ــا  ــر ب ــون و هیتل ــه اســت. روســیه فرامــوش نکــرده اســت کــه ناپلئ گرفت
عبــور از همیــن دروازه میــان دریــای بالتیــک و دریــای ســیاه، بــه روســیه 
حملــه کردنــد. بــه همیــن ســبب روســیه همیشــه در ایــن فکــر بــوده اســت 
کــه ایــن منطقــه بــه عنــوان منطقــه حائــل باقــی بمانــد تــا مانــع پیشــروی 

غــرب بــه ســمت روســیه گــردد. ) بــه نقشــه شــماره 3 رجــوع شــود(.
از ســویی دیگــر، غــرب نیــز نســبت بــه امنیــت دروازه شــرقی خــود نگــران 
اســت. زیــرا تاریــخ قدیــم و معاصــر گــواه آن اســت کــه جنگجویــان »بربــر« 
ــه قــرار داده و  ــی را مــورد حمل ــن دروازه شــهرهای کشــورهای غرب از ای
آنهــا را تحــت ســیطره خــود در آوردنــد. مســلما تأمیــن امنیــت دروازه 
هــای شــرقی غــرب، بــه معنــای تضعیــف »خــرس روســی« و جلوگیــری 

از پیشــروی آن اســت. 
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نقشه )3(: موقعیت جغرافیایی اوکراین

منبع: 3MfXUYa/https://bit.ly، ترجمه شده توسط رسانه.

بــی تردیــد، در حــال حاضــر غــرب تمــام اروپــای شــرقی را بلعیــده اســت و 
ــن دو  ــد کــه اگــر ای ــده ان ــاروس( باقیمان ــن و ب فقــط دو کشــور )اوکرای
کشــور نیــز ضمیمــه غــرب شــوند، روســیه تمــام نفــوذ خــود را در منطقــه 
مرکــزی اروپــای شــرقی از دســت مــی دهــد. پیــش از حملــه روســیه 
بــه اوکرایــن، یــک تفاهــم ضمنــی میــان روســیه و امریــکا شــکل گرفتــه 
بــود مبنــی بــر اینکــه ایــاالت متحــده ســاحهای تهاجمــی ســنگین بــه 
اوکرایــن ندهــد و در مقابــل روســیه نیــز نیروهــای زیــادی بــه اوکرایــن 
اعــزام نخواهــد کــرد. نــه روســیه و نــه ایــاالت متحــده، هیچکــدام خواهــان 
جنــگ و درگیــری نبودنــد و شــاید هــم خواســت هــر دوی آنهــا ایــن بــود 
اوکرایــن یــک منطقــه حائــل باشــد. در آن زمــان شــرایط از ایــن قــرار بــود 

ولــی بعدهــا تغییــر کــرد)4(.
ــز بــه  ــه رو روســیه بــوده اســت و روســیه نی ــا کنــون دنبال امــا بــاورس ت

https://bit.ly/3MfXUYa
https://bit.ly/3MfXUYa
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جــز ایــن رضایــت نخواهــد داد؛ چــرا کــه فاصلــه ایــن کشــور بــا مســکو تنهــا 
4۰۰ مایــل اســت. در غــرب ایــن کشــور، لهســتان قــرار دارد کــه روابــط 
خوبــی بــا روســیه نــدارد و میزبــان نیروهــای امریکایــی نیــز هســت و اگــر 
زمانــی بــاروس همچنــان طرفــدار روســیه باقــی نمانــد، حضــور نیروهــای 
امریکایــی در لهســتان مــی توانــد یــک تهدیــد جــدی بــرای روســیه مطــرح 
ــاروس انجــام شــد، فرصــت مهمــی  ــی کــه امســال در ب باشــد. انتخابات
را بــرای مســکو رقــم زد. الکســاندر لوکاشــینکو رئیــس جمهــور بــاروس 
کــه مــورد حمایــت مســکو بــود، بــا رقیــب ســر ســختی روبــرو شــد امــا در 
نهایــت توانســت در ایــن انتخابــات پیــروز میــدان شــود. لوکاشــینکو در 
مقابــل حمایتهــای روســیه، بــدون چــراغ ســبز مســکو بــا غــرب ســازش 
نخواهــد کــرد و بــا طرحهــای نظامــی روســیه نیــز همراهــی خواهــد کــرد. 
امــا ســه کشــور حــوزه دریــای بالتیــک یعنــی )اســتونی، لتونــی و لتوانــی( 
نظــر بــه اینکــه عضــو »ناتــو« و میزبــان نیروهــای ناتــو در خــاک خــود 
هســتند، همچنــان بــه عنــوان تهدیــدی بــرای روســیه بــه حســاب مــی 
آینــد. امــا نــوع زمیــن هرگونــه حملــه گســترده بــه ســوی روســیه را دشــوار 
مــی ســازد. در نتیجــه، روســیه از لحــاظ حملــه زمینــی در امــان اســت امــا 

مســلما، از حمــات هوایــی و موشــکی در امــان نخواهــد بــود. 

دوم: اهمیــت ژئوپلیتیــک اوکرایــن در دیــدگاه راهبــردی 
روســیه

نظــر بــه اینکــه اهمیــت و جایــگاه بیــن المللــی هــر کشــوری را داشــته 
هــای طبیعــی و انســانی جغرافیــای آن کشــور تعییــن مــی کنــد، موضــوع 
مطالعــه جغرافیــای سیاســی نیــز همیــن امــر اســت. بــرای بیــان اهمیــت 
ــن کشــور )  ــای ای ــد گفــت کــه جغرافی ــن بای ژئوپلیتیــک جمهــوری اوکرای
ویژگیهــای موقعیتــی و منابــع طبیعــی آن ( محــور مهمــی را تشــکیل 
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مــی دهنــد. ایــن کشــور بســان یــک منطقــه بــاز اســت یعنــی شــرق و 
غــرب اروپــا را بهــم وصــل مــی کنــد و بهتریــن راههــای تجــارت جهانــی از 
آنجــا گــذر مــی کنــد. قدرتهــای جهانــی یعنــی روســیه و ایــاالت متحــده 
هــر کــدام تــاش مــی کننــد کــه نفــوذ خــود را در اوکرایــن تقویــت نماینــد 
زیــرا ایــن کشــور بــه منزلــه شــاه کلیــد تســلط و کنتــرل بــر جهــان اســت و 
نظریــه هافــورد مکینــدر در مــورد تعییــن منطقــه قلــب جهــان، ایــن ایــده 
ــه، اوکرایــن بــه منزلــه قلــِب قلــب  را تقویــت مــی کنــد. طبــق ایــن نظری

جهــان شــناخته شــده اســت.
یک. اوکراین به عنوان عمق راهبردی منطقه روسیه:

والدیمــر پوتیــن رئیــس جمهــور روســیه در یــک ســخنرانی کــه در مجلــس 
فــدرال روســیه کــه در ســال ۲۰۰5 میــادی ایــراد کــرد، از ســقوط اتحادیــه 
تاریــخ  در  ژئوپلیتیــک  مصیبــت  بزرگتریــن  عنــوان  بــه  شــوروی  جماهیــر 
روســیه نــام بــرد. منظــور او ایــن بــوده اســت که با تجزیــه اتحادیه جماهیر 
شــوروی، روســیه عمــق راهبــردی خــود را کــه بــه ایــن کشــور کمــک کــرد 
از قــرن هجدهــم میــادی تــا کنــون در مقابــل تهاجمــات ایســتادگی کنــد، 
از دســت داد. روســیه نتوانســت پیوســتن یــک کشــور مجــاور خــود ماننــد 
اوکراین به صف »ناتو« را تحمل کند. روســیه به بســیاری از کشــورهای 
اروپــای مرکــزی و شــرقی و کشــورهای حــوزه دریــای بالتیــک اجــازه داد 
کــه بــه صــف کشــورهای غربــی بپیوندنــد امــا در برابــر تاشــهای برخــی 
ــاروس و  کشــورهای دیگــر و مخصوصــا دو کشــور اوســاوی یعنــی ب
اوکرایــن شــدیدا مخالفــت کــرده اســت. اوکرایــن جایــگاه ویــژه ای دارد؛ 
زیــرا عمــق راهبــردی منطقــه روســیه بــه حســاب مــی آیــد. و همچــون 
منطقــه حائلــی اســت کــه مانــع از گســترش نفــوذ غرب به ســوی روســیه 
مــی شــود. گفتنــی اســت کــه اهمیــت ژئوراهبــردی و اقتصــادی اوکرایــن 
ســبب شــده اســت کــه غــرب از همــان زمــان اســتقال اوکرایــن بــه دنبــال 
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عضویــت ایــن کشــور در اتحادیــه اروپــا و ناتــو باشــد. بــه نظــر مــی رســد 
کــه روســیه حــرف خــود را زده اســت کــه چــون در صــدد اســت حــوزه 
نفــوذ پیشــین خــود را تقویــت کــرده و جایــگاه خــود بــه عنــوان ابرقــدرت 

جهــان احیــاء کنــد، بنابرایــن اوکرایــن را بــه غــرب نخواهــد ســپرد. 
علــی رغــم تفاوتهــای فرهنگــی میــان دو کشــور، امــا روســیه در طــول 
تاریــخ، اوکرایــن را بخشــی از ایــن کشــور و نیــز بخــش اصلــی تاریــخ روســیه 
دانســته اســت. در دوران اتحادیه جماهیر شــوروی با اینکه تســلط کامل 
بــر اوکرایــن داشــت، امــا برخــی نخبــگان ملــی اوکرایــن خواهــان اســتقال 
از اتحادیــه شــوروی بودنــد. بــا ایــن همــه، مســکو همــواره هرگونــه ایــده 
ملــی گرایــی در اوکرایــن را ســرکوب کــرد. امــا بعــد از فروپاشــی اتحادیــه 
جماهیــر شــوروی دیگــر نتوانســت اوکرایــن را در کنتــرل داشــته باشــد و 
ایــن چنیــن بــود کــه اوکرایــن بــه یــک کشــور مســتقل تبدیــل شــد و روســیه 

هــم در ســال ۱۹۹7 میــادی ایــن کشــور را بــه رســمیت شــناخت)5(. 
از لحــاظ جغرافیایــی، جمهــوری اوکرایــن موقعیــت بــی نظیــری بــرای 
روســیه دارد. بــا نگاهــی بــه نقشــه اروپــا متوجــه مــی شــویم کــه اوکرایــن 
در اروپای شرقی موقعیت راهبردی مهمی دارد؛ زیرا که نقطه وصلی 
اســت که  ارتباط میان کشــورهای اروپایی و آســیایی را تأمین می کند. 
موقعیــت بــی نظیــر اوکرایــن بخاطــر ایــن اســت کــه ایــن کشــور از لحــاظ 
جغرافیایــی بــر ســاحل دریــای ســیاه قــرار گرفتــه اســت. و ارتبــاط دریــای 
ســیاه را بــا دریــای مدیترانــه تأمیــن مــی کنــد کــه ایــن مســأله بســیار مهــم 
بــرای تجــارت روســیه و بــرای حرکــت انــرژی در تمــام نواحــی منطقــه مــی 
باشــد. امــکان نــدارد کــه روســیه از شــهر سواســتوپول و یــا از شــبه جزیــره 
کریمــه صــرف نظــر کنــد. گفتنــی اســت کــه شــهر سواســتوپول پایــگاه 
ــا موقعیــت  ــره کریمــه ب ــای ســیاه اســت و شــبه جزی ــاوگان دری ــی ن اصل
ممتــازی کــه دارد، امــکان حضــور نیروهــای روســی را در منطقــه دریــای 
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ســیاه و دریــای مدیترانــه فراهــم مــی ســازد. ) بــه نقشــه شــماره 4 رجــوع 
شــود (. ایــن امــر بــه روســیه امــکان مــی دهــد کــه بــرای تحــرکات راهبردی 
نیــروی دریایــی خــود آزادی بیشــتری داشــته باشــد و حضــور راهبــردی 
خــود را بــا قــدرت بیشــتری دنبــال کنــد و همچنیــن ایــن امــر زمینــه انتقــال 
نیــرو بــه مناطــق نفــوذ روســیه در خاورمیانــه را فراهــم مــی ســازد. ایــن 
یعنــی روســیه بــا داشــتن چنیــن امتیازاتــی ویژگیهــای قــدرت معتبــر بیــن 

المللــی را خواهــد داشــت. 
نقشه )4(: نقشه اوکراین 

منبع: نشریه »الشرق األوسط«،385DylM/https://bit.ly، باز طراحی شده توسط رسانه

در مقابــل، روســیه خــوب مــی دانــد کــه پیوســتن اوکرایــن بــه ناتــو بــرای 
ــن کشــور  ــرا ای ــی خواهــد داشــت. زی ــی روســیه چــه پیامدهای امنیــت مل
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آخریــن قلعــه راهبــردی اســت کــه روســیه را از غــرب و هــم پیمانانــش 
ــم، یکــی از اصــول مهــم پیمــان  ــد. همانطــور کــه مــی دانی جــدا مــی کن
ناتــو دفــاع دســته جمعــی اســت یعنــی حملــه بــه یکــی از همپیمانــان بــه 
ــت  ــن عضوی ــو اســت. و اگــر اوکرای ــه تمامــی اعضــای نات ــه ب ــه حمل منزل
کامــل »ناتــو« را کســب کنــد، آنــگاه هرگونــه اقــدام نظامــی در اوکرایــن 
بــرای روســیه بســیار گــران خواهــد بــود. و امــکان دارد کــه ناتو بــه اوکراین 
کمــک کنــد تــا شــبه جزیــره کریمــه را بازپــس گرفتــه و منطقــه جدایــی 
طلــب دنبــاس را نیــز تحــت کنتــرل خــود درآورد کــه در اینصــورت روســیه 
بســیار زیــان خواهــد دیــد و در مقابــل پیــروزی واشــنگتن و همپیمانانــش، 
نقــش روســیه بســیار کمرنــگ خواهــد شــد. روســیه نگــران ایــن امــر اســت 
کــه مبــادا پیوســتن اوکرایــن بــه »ناتــو« راه را بــرای گرجســتان نیــز همــوار 
كنــد و ایــن امــر بــه معنــای محاصــره نظامــی روســیه اســت کــه بیشــتر در 
معــرض تهدیدهــای هوایــی و موشــکی و در تیــر رس »ناتــو« قــرار مــی 

گیــرد و ایــن بــه میــزان زیــادی بــه اقتــدار روســیه آســیب مــی زنــد. 
تقویــت منافــع و نفــوذ غــرب در اوکرایــن بــه معنــای کاهــش نفــوذ 
روســیه در سراســر شــمال دریــای ســیاه و نیــز شــبه جزیــره راهبــردی و 
تاریخــی کریمــه اســت. بــا حضــور ترکیــه کــه همپیمــان غــرب اســت، در 
ســاحل جنوبــی ایــن دریــا و حضــور رومانــی و بلغارســتان در ســاحل غربــی 
و حضــور گرجســتان در بخشــی از ســاحل شــرقی، حضــور روســیه تنهــا بــه 
بخشــی از ســاحل شــرقی این دریای گرم خاصه می شــود. و اگر فایده 
ــزرگ در ایــن خاصــه شــود  ــرای یــک کشــور ب دریاهــا از لحــاظ راهبــردی ب
کــه ناوگانهــای نظامــی اش بتوانــد بــا امنیــت کامــل در آن آبهــا حرکــت 
نمایــد و بــدون مشــکلی بــه مقصدهــای مــورد نظــر برســد، دریــای ســیاه 
تقریبــا فاقــد چنیــن فایــده ای بــرای روســیه خواهــد شــد. و ایــن امــر مانــع 
حرکــت نیــروی دریایــی روســیه بــه ســوی دریــای مدیترانــه مــی شــود. 
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آنهــم در شــرایطی کــه روســیه حضــور خــود را در ســوریه تثبیــت نمــوده 
و بــه دنبــال جــای پــا در لیبــی و برخــی کشــورهای شــمال افریقــا اســت. 

دو. سیاست های روسیه برای کنترل اوکراین:
بافاصلــه بعــد از تجزیــه اتحادیــه جماهیــر شــوروی اوکرایــن روابــط دیرینه 
خــود بــا روســیه را حفــظ کــرد. در ســال ۱۹۹4 میــادی، لئونیــد کوچمــا بــه 
عنــوان رئیــس جمهــور جدیــد اوکرایــن انتخــاب شــد. او مــی خواســت بــا 
روســیه همچنــان روابــط خــوب داشــته باشــد. حتــی او در ســال ۲۰۰3 
میــادی بــا طــرح روســیه مبنــی بــر ایجــاد » منطقــه اقتصادی مشــترک« 
بــا مشــارکت روســیه، بــاروس و قزاقســتان موافقــت کــرد. همچنیــن، 
ویکتــور یانوکوویــچ نامــزد ریاســت جمهــوری اوکرایــن کــه مــورد حمایــت 
روســیه نیــز بــود، در ســال ۲۰۰4 میــادی پیــروز انتخابــات شــد. امــا طولــی 
نکشــید کــه طرفــداران یوشــینکو کــه گرایــش بــه غــرب داشــت بــا بــه راه 
انداختــن تظاهــرات و انقــاب رنگیــن مقامــات ایــن کشــور را وادار بــه 
بازنگــری انتخابــات کردنــد و ایــن بــار یوشــینکو برنــده انتخابــات اعــام 
ــا روســیه  ــی اعتمــادی ب ــه قــدرت رســیدن یوشــینکو، بحــران ب ــا ب شــد. ب
نیــز شــروع شــد. از نــگاه روســیه انقــاب رنگیــن توســط دســتگاههای 
اطاعاتــی امریــکا و بــا هــدف تضعیــف روســیه و قطــع ارتبــاط ایــن 

کشــور بــا همســایگانش صــورت گرفــت. 
ــای شــرقی  ــه کشــورهای اروپ ــگان ب ــت نفــوذ بیگان روســیه همیشــه باب
همجــوارش نگــران بــوده اســت و ایــن نگرانــی تنهــا از نفــوذ سیاســی و 
نظامــی نبــوده بلکــه از نــگاه روســیه، نفــوذ فرهنگی نیز یکــی از ابزارهای 
خطرناکــی اســت کــه غــرب بــرای دور ســاختن کشــورهای اروپــای شــرقی 
ــان  ــی را در می ــرال غرب ــا ارزشــهای لیب ــه اســت ت از روســیه در پیــش گرفت
مــردم رواج دهــد. گفتنــی اســت کــه رئیــس جمهور پوتین بارهــا نارضایتی 
خــود را نســبت بــه فرهنــگ غربــی کــه بــا فرهنــگ و ارزشــهای اجتماعــی 
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ســنتی تعارض دارد، ابراز داشــته و هشــدار داده اســت که رواج فرهنگ 
غربــی ســقوط اخاقــی جامعــه را در پــی دارد. 

نــرم سیاســتگران  بــا فعالیــت اطاعاتــی و بکارگیــری قــدرت  روســیه 
طرفــدار خــود را مــورد حمایــت قــرار داد تــا در انتخابــات شــرکت نمــوده و 
پیروز شــوند. حمایت های مســکو از کاندید مورد نظرش در ســال ۲۰۱۰ 
میــادی نتیجــه داد و یانوکوویــچ در انتخابــات ریاســت جمهــوری پیــروز 
شــد و مناســبات را بــار دیگــر بــا روســیه از ســر گرفــت. اداره او مــدت قــرار 
داد اجــاره بنــدر سواســتوپول بــه روســیه را تمدیــد کــرد و ارتبــاط خــود بــا 
اتحادیــه اروپــا را کاهــش داد. امــا طولــی نکشــید کــه بــار دیگــر تظاهراتــی 
در حمایــت از پیوســتن بــه غــرب در کشــور بــه راه افتــاد و یانوکوویــچ را - 
در حیــن حیــرت زدگــی مســکو- وادار بــه کنــاره گیــری کــرد. دولــت جدیــد 
تشــکیل شــد و الکســاندر تورچینــوف کــه بــه غــرب گرایــش داشــت، بــه 
ریاســت جمهــوری اوکرایــن انتخــاب شــد. روســیه دولــت تورچینــوف را بــه 
رســمیت نشــناخته و آن را غیــر قانونــی دانســت. مــردم اوکرایــن بــار دیگــر 
ــه پتــرو  ــار ب در ســال ۲۰۱4 میــادی پــای صندوقهــای رأی رفتــه و ایــن ب
بروشــینکو رأی دادنــد. او نیــز گفتمــان تنــش آفریــن خــود علیــه روســیه را 
ادامــه داد و روابــط روســیه بــا ایــن کشــور بــه تیرگــی گراییــد. » روســیه 
پوتیــن« بــه ایــن نتیجــه رســید کــه دیپلماســی نتوانســته اهــداف روســیه 
در اوکرایــن را محقــق ســازد و بــرای تقویــت جایــگاه ژئوپلیتیــک روســیه 
چــاره ای جــز اســتفاده از نیــروی نظامــی و تحمیــل اراده مســکو نیســت. 
اینگونــه بــود کــه روســیه بــا انجــام یــک عملیــات نظامــی در ســال ۲۰۱4 
میــادی شــبه جزیــره کریمــه را از اوکرایــن جــدا کــرد. و ایــن اولیــن بــاری 
بــود کــه بعــد از جنــگ جهانــی دوم، یــک کشــور اروپایــی بخشــی از یــک 

کشــور دیگــر را بــه خــاک خــود ضمیمــه کــرد))(. 
رئیــس جمهــور والدیمــر پوتیــن در ســخنرانی کــه در ســال ۲۰۱4 میــادی 
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در مجلــس دومــا ایــراد کــرد، ادعــای دیرینــه مالکیــت اوکرایــن را تقویــت 
کــرد. او گفــت: » در دل و فکــر مــردم، شــبه جزیــره کریمــه همــواره 
بخشــی جدایــی ناپذیــر از روســیه بــوده اســت. ایــن اعتقــاد راســخ ریشــه 
در حقیقــت و عدالــت دارد و بــا گذشــت زمــان و در شــرایط گوناگــون 
و علــی رغــم تمــام تحوالتــی کــه در طــول قــرن نوزدهــم کشــورمان را 
درگیــر خــود کــرد، ایــن اعتقــاد راســخ از نســلی بــه نســل دیگــر انتقــال یافته 
ــات نظامــی اجــرا  ــود کــه در آنجــا یــک عملی ــن نب اســت. مأموریــت مــا ای
کنیــم بلکــه مأموریــت مــا ایــن بــود کــه ســامت و امنیــت مــردم را تأمیــن 
ــه اراده خــود  ــد آزادان ــا مــردم بتوانن ــم ت ــی ایجــاد کنی کــرده و یــک فضای
را رقــم بزننــد«)7(. رئیــس جمهــور پوتیــن و رســانه هــای دولتــی روســیه 
ــاد آور شــده و  ــار را ی ــا شــهروندان روســی تب ــاری ب ــد رفت بارهــا و بارهــا ب
بــر ضــرورت بازگشــت قانونــی شــبه جزیــره کریمــه بــه کشــور مــادری اش 
تأکیــد کــرده انــد. گفتنــی اســت کــه ایــن ســخنرانی تنهــا چنــد روز بعــد 
از آن ایــراد شــد کــه مقامــات شــبه جزیــره کریمــه بــر اجــرای رفرانــدوم 
در مــورد بازگشــت بــه روســیه تأکیــد کردنــد و چنــد هفتــه بعــد از ایــن 
ســخنرانی شــرق اوکرایــن شــاهد درگیــری میــان نیروهــای مــورد حمایــت 

روســیه و ارتــش اوکرایــن بــود. 
اشــغال شــبه جزیــره کریمــه و بــه راه افتــادن قیامهایــی در شــرق اوکراین 
در ســال ۲۰۱4 میــادی، ایــن بهانــه را بــرای ائتــاف حاکــم اوکراین فراهم 
آورد تــا بــه پیمــان ناتــو روی آورده و درخواســت عضویــت و ورود در چتــر 
دفاعــی ایــن پیمــان را مطــرح نماینــد تــا بلکــه جلــوی بلنــد پروازیهــای 
پوتیــن را کــه قطعــا بــه شــبه جزیــره کریمــه خاصــه نمیشــد، را بگیرنــد. 
امــا صــرف اینکــه رهبــران اوکرایــن -کشــوری کــه بــرای مســکو از اهمیــت 
جغرافیایــی و اقتصــادی زیــادی برخــوردار اســت- در اندیشــه پیوســتن بــه 
ناتــو باشــند بــرای مســکو گــران تمــام مــی شــود و بــه معنــای شکســت 

واقعــی راهبــرد کان روســیه بــه حســاب مــی آیــد. 
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روســیه دریافتــه اســت کــه اگــر »ناتــو« بــه پیشــروی خــود بــه ســمت 
شــرق و منافــع روســیه ادامــه دهــد، آنــگاه بــرای روســیه بســیار ســخت 
خواهــد بــود کــه بتوانــد در مقابــل حمــات زمینــی، هوایــی و دریایــی از 
خــاک خــود دفــاع کنــد. اکنــون روســیه همــان نظــر هافــورد مکینــدر را 
پیــاده مــی کنــد کــه گفــت: »هرکــس اروپــای شــرقی را در اختیــار بگیــرد، 
قلــب جهــان را در اختیــار گرفتــه اســت و هرکــس بــر قلــب جهــان ســیطره 
یابــد، بــر جزیــره جهــان ســیطره یافتــه اســت و هــر کــس بــر جزیــره جهــان 
ســیطره یابــد، بــر جهــان حکمرانــی مــی کنــد«)8(. رهبــران روســیه دریافتــه 
ــن  ــه ای ــو« ب ــای شــرقی اســت  و نفــوذ »نات ــن قلــب اروپ ــد کــه اوکرای ان
کشــور و قــرار دادن ایــن کشــور در چتــر امنیتــی و دفاعــی ناتــو، بــه منزلــه 
زدن خنجــری بــر کمــر روســیه اســت کــه آن را از بــدل شــدن بــه یــک قــدرت 

جهانــی بــاز مــی دارد.
در ســال ۲۰۱۹ میادی، والدیمر زلنســکی سیاســتمداری که قبا بازیگر 
کمدیــن بــود، در انتخابــات بــر رقیــب خــود رئیــس جمهــور بوروشــینکو 
پیــروز شــد. مواضــع زلنســکی در مــورد رابطــه بــا روســیه، از رئیــس جمهور 
ــا بــود کــه  ــه ایــن معن ــود. پیــروزی او ب ــر ب ــه ت ــر و خصمان قبلــی اش تندت
اکثــر مــردم اوکرایــن از رفتــار خصمانــه روســها بیــزار هســتند و بــه جــای 
روســیه، مــی خواهنــد بــه غــرب گرایــش داشــته باشــند. بــه همیــن ســبب 
زلنســکی نیــز تســلیم بــاج خواهــی هــای روســیه نشــد و خواســتار عقــب 
نشــینی کامــل نیروهــای روســیه از خــاک اوکرایــن و خلــع ســاح تمامــی 
تشــکیات غیــر قانونــی و تشــکیات نظامــی در شــرق اوکرایــن شــد و 
در راســتای پیوســتن بــه پیمــان ناتــو و اتحادیــه اروپــا گام برداشــت. در 
زمــان او، غــرب و مخصوصــا ایــاالت متحــده نیــز ضمــن تجهیــز اوکرایــن بــه 
چندیــن نــوع اســلحه مــدرن و آموزشــهای نظامــی، فشــارهای اقتصــادی 

بــر روســیه را بیشــتر کــرد. 
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ســوم: دســتاوردهای ژئوپلیتیــک روســیه از حملــه بــه 
اوکرایــن

یــک. آیــا روســیه بــه اهــداف نهایــی خــود در اوکرایــن دســت یافتــه 
اســت؟

منجمــد«  هــاى  »مناقشــه  بکارگیــری  بــا  پوتیــن  روســیه  تردیــد،  بــی 
)frozen conflicts( یعنــی اختافــات میــان کشــورهای شــرق اروپــا کــه 
همجــوار روســیه هســتند، و دخالــت بــه بهانــه ایــن مناقشــات بــا هــدف 
توســعه نفــوذ روســیه ورای مرزهایــش، در صــدد ایجــاد »روســیه جدیــد« 
اســت. در طــول ســه دهــه گذشــته از حکومــت دســت نشــانده اش در 
منطقــه جدایــی طلــب ترانسنیســتریا در مولــداوی و نیــز از حکومــت 
هــای جدایــی طلــب در اوســیتیای جنوبــی و آبخــاز در گرجســتان حمایــت 
ــادی از روس زبانهــا را  ــن دو اســتان تعــداد زی کــرد. گفتنــی اســت کــه ای
در خــود جــای داده اســت ) بــه نقشــه شــماره ) رجــوع شــود(. وجــود 
شــهروندان روس تبــار در کشــورها بهانــه ای بــرای دخالــت کرملیــن در 
امــور ایــن کشورهاســت. زیــرا کرملیــن خــود را حامــی ایــن ســاکنان روس 
تبــار مــی دانــد کــه از آنهــا در مقابــل ذوب شــدن در غــرب و پذیــرش 
اندیشــه لیبــرال غربــی حمایــت مــی کنــد. بــا ایــن همــه، برخــی بــر ایــن بــاور 
هســتند کــه روســیه وجــود از ایــن شــهروندان بــه عنــوان ابــزاری بــرای 

ــد.  گســترش فضــای ژئوپلیتیــک روســیه اســتفاده مــی کن
از نــگاه کرملیــن، بزرگتریــن اشــتباه در روابــط بیــن الملــل بــا غــرب بعــد 
از فروپاشــی شــوروی، همانــا گســترش »ناتــو« بــه ســوی شــرق اســت 
کــه اکنــون بایــد ایــن اشــتباه جبــران شــود. کرملیــن مــی خواهــد بــه هــر 
قیمتــی کــه شــده، مانــع پیشــروی »ناتــو« بــه ســمت شــرق و مخصوصــا 
بــه مناطــق نفــوذ ســنتی روســیه شــود. و ســاحهای هســته ای امریــکا 
و  اوکرایــن  بــاروس،  کــه  کامــا مطمئــن شــود  و  برچینــد  اروپــا  از  را 
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گرجســتان هیچــگاه بــه ائتــاف نظامــی و یــا اقتصــادی خــارج از ســیطره 
موســکو نخواهنــد پیوســت و در تعییــن سیاســت خارجــی و امنیتــی ایــن 
ســه کشــور روســیه حــرف آخــر را خواهــد زد. از نظــر روســیه، ایــن ســه 
کشــور بایــد بــه حکــم ضــرورت شــرایط، نقــش تعییــن کننــده مســکو در 
تصمیــم هــای سیاســی خــود را بپذیرنــد. از نظــر حاکمــان روســیه، ایــن 
کشــور بایــد منطقــه نفــوذ انحصــاری در اروپــای شــرقی و جنــوب قفقــاز 
داشــته باشــد حتــی اگــر وادار شــود بــرای حمایــت از منافــع امنیتــی خــود 

از قــدرت نظامــی اســتفاده کنــد. 
در حملــه نظامــی بــه اوکرایــن، روســیه اعــام کرده اســت کــه مرحله اول 
ــان رســانده و ادعــا کــرده اســت کــه اهــداف  ــه پای عملیــات نظامــی را ب
مرحلــه اول را محقــق ســاخته اســت. پیــش از اینکــه بــه میــزان تحقــق 
اهــداف روســیه بپردازیــم، بایــد اول بنگریــم کــه آیــا روســیه پیــش از حمله، 
یــک وضعیــت نهایــی )End State( در نظــر داشــته کــه بــا پایــان جنــگ بــه 
آن دســت یابــد، یــا اینکــه فقــط چندیــن هــدف معیــن )Goals( را در نظــر 
گرفتــه کــه تــاش مــی کنــد تعــداد بیشــتری از اهــداف مــورد نظــر را 
محقــق ســازد؟ منظــور مــا از وضعیــت نهایــی ایــن اســت کــه بنگریــم »مــا 
االن کجــا هســتیم و در پایــان جنــگ بایــد کجــا باشــیم؟« یعنــی اینکــه یــک 
سیاســتمدار بتوانــد بــرای رهبــران نظامــی و غیــر نظامــی دقیقــا بیــان 
کنــد کــه بــا پایــان جنــگ چــه وضعیــت ژئوپلیتیــک را مــی خواهــد رقــم بزنــد. 
هلمــوت فــون مولتکــه  )۱8۰۰-۱8۹۱م(  کــه نظریــه پــرداز حــوزه نظامــی 
اهــل پــروس اســت، بــه رهبــران نظامــی توصیه نموده تــا زمانیکه اهداف 
نهایــی مــورد نظــر را در ذهــن مجســم نکــرده انــد، مبــادرت بــه جنــگ 
ننماینــد. مقولــه معــروف او از مهمتریــن اصــول تدوین اســتراتژی اســت. 
او خطــاب بــه رهبــر سیاســی مــی گویــد: » پیــش از آنکــه وضعیــت نهایــی 
را در ذهنــت ترســیم نکــرده ای و از توانایــی خــود بــر انجــام آن اطمینــان 
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حاصــل نکــرده ای، مبــادرت بــه جنــگ نکــن«. بعــد از آن نوبــت فرماندهــان 
میدانــی و ژنرالهــای میــدان جنــگ مــی رســد کــه بایــد بداننــد کــه هــدف 
 End( رهبــر سیاســی از جنــگ مــورد نظــر چیســت و وضعیــت نهایــی
State(  کــه مــی خواهــد بــه آن دســت یابــد، کــدام اســت. فرماندهــان 
بــزرگ نظامــی بــا در نظــر گرفتــن وضعیــت نهایــی مطلــوب و بــرآورد 
امکانــات نظامــی کــه بــرای کســب پیــروزی الزم اســت، نقشــه جنــگ را 
ترســیم مــی کننــد. در علــوم نظامــی چنیــن نیســت کــه ابتــدا جنــگ را آغــاز 
کنــی و بعــد وضعیــت نهایــی را مشــخص کنــی. یــک فرمانــده نظامــی 
بایــد از همــان ابتــدا ســناریوی جنــگ را ترســیم کنــد و قبــل از آغــاز جنــگ 
ســناریوی مــورد نظــر را بصــورت فرضــی اجــرا نمایــد. زیــرا ورود بــه جنــگ 
آســان اســت امــا بعــد از اینکــه شــعله هــای آتــش زبانــه کشــید، مدیریــت 

پیامدهــا و تحــوالت جنــگ بســیار ســخت مــی شــود. 
بنابرایــن مــی تــوان گفــت کــه وضعیــت نهایــی کــه پوتیــن در ذهــن مــی 
پرورانــد و مــی خواســت تــا پایــان حملــه نظامــی اش بــه اوکرایــن آن را 
تحقق بخشــد، چندان روشــن نبوده اســت. علی رغم برخی پیروزیها، اما 
مشــخص نیســت کــه روســیه در ایــن جنــگ یــک راهبرد نظامی مشــخصی 
داشته باشد. این واقعیت بر کار سیاسی امریکا در طول جنگ عراق و 
افغانســتان نیــز صــدق مــی کنــد یعنــی در ایــن دو جنــگ طراحــان سیاســی 
و نظامــی امریــکا تصــور مشــخصی از وضعیــت نهایــی نداشــتند. و حتــی 
یــک راهبــرد نظامــی همــه جانبــه بــرای مدیریــت رونــد جنــگ نداشــتند. 
همیــن امــر بــه میــزان زیــادی در شکســت امریــکا نقــش داشــت تــا جایــی 
کــه واشــنگتن ناچــار شــد در پــی اســتراتژی خــروج  )Strategic Exit( بــر 
ــی مــورد اســتفاده قــرار  ــی اســت اســتراتژی خــروج تنهــا زمان ــد. گفتن آی
مــی گیــرد کــه بــرای رســیدن بــه وضعیــت نهایــی مــورد نظــر بــا انبوهــی از 
مشــکات روبــرو شــویم و نــاکام بمانیــم. در اینصــورت اســت کــه بــرای 
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حفــظ آبــرو در پیشــگاه ملــت و جهــان در جســتجوی اســتراتژی خــروج بــر 
مــی آییــم. 

پوتیــن در ســخنرانی خــود کــه در ۲4 فوریــه ایــراد کــرد، بــا »اعــام جنــگ« 
هــدف ایــن »عملیــات ویــژه نظامــی« را تــاش بــرای »پاکســازی اوکرایــن 
از نازیســم و همچنیــن خلــع ســاح اوکرایــن« اعــام کــرد)۹(. در واقــع، 
نمــی تــوان بــاور کــرد کــه هــدف نهایــی از جنــگ پوتیــن واقعــا همیــن 
بــوده اســت! منظــور از خلــع ســاح اوکرایــن مشــخص اســت و ممکــن 
اســت بــا جنــگ افزارهــا و تجهیــزات نظامــی کــه روســیه در اختیــار دارد، تــا 
حــد زیــادی ایــن هــدف را محقــق ســاخت. امــا ریشــه کــن کــردن نازیســم 
کاری بــس دشــوار اســت بــه ویــژه اینکــه نازیســم یــک ایــده اســت نــه یــک 
پدیــده مــادی، یــک تفکــر نامحســوس و نامرئــی اســت و کســانیکه ایــن 
تفکــر را دارنــد عامــت خاصــی روی بدنهایشــان ندارنــد و یــا قــد و قــواره 
مشــخصی هــم ندارنــد کــه نشــان دهنــده نازیســم باشــد و حتــی رهبــران 
مشــخصی هــم ندارنــد کــه بــه عنــوان چهــره هــای نــازی شــناخته شــده 

باشــند. 
مــی تــوان گفــت کــه معمــوال رهبــران سیاســی بــا چنیــن عبــارات پــر 
طمطراقــی رجــز خوانــی مــی کننــد و ایــن نــوع رجــز خوانــی هــا بیــش 
ــد، نوعــی تبلیغــات اســت کــه  ــان کن ــگ را بی ــی از جن از آنکــه هــدف نهای
ــرد کــه  ــن هــدف صــورت مــی گی ــا ای ــی و خارجــی دارد و ب مصــرف داخل
یــک تصویــر ذهنــی نورانــی از مشــروعیت و عدالــت جنــگ ارائــه دهــد تــا 
هرچــه بیشــتر آرای ملــی و مجامــع بیــن المللــی را بــا خــود همــراه كنــد. 
معمــوال اهــداف واقعــی جنــگ بــر مــا نمــی شــود و رازی اســت کــه 
تنهــا فرماندهــان جنــگ و اعضــای شــورای امنیــت ملــی از آن خبــر دارنــد 
تــا بــرای تحقــق آن، طرحهــا و راهبردهــای مــورد نیــاز را تدویــن نماینــد. 
ــاره اهــداف جنــگ شــفافیت  ــران سیاســی درب وقتــی کــه اظهــارات رهب
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الزم را نــدارد، صاحــب نظــران و تحلیلگــران بــه ناچــار تــاش مــی کننــد بــا 
مطالعــه ســیر عملیــات نظامــی، تمرکــز نیروهــا، رویکردهــای تحــرکات 
انــواع جنــگ افزازهــای مــورد اســتفاده و حجــم  نظامــی و همچنیــن 
ــه نظــر مــن وقتــی جنــگ روســیه  ــد. ب ــه اهــداف جنــگ پــی ببرن نیروهــا ب
را بــا معیارهــای فــوق بســنجیم، بــه ایــن نتیجــه مــی رســیم کــه وضعیــت 
ایــن اســت  نهایــی کــه پوتیــن در ســر مــی پرورانــد، در بهتریــن حالــت 
ــک  ــی، ی ــد و بعــد از ســرنگونی حکومــت فعل ــن را تصــرف کن کــه اوکرای
حکومــت دســت نشــانده روی کار آورد کــه بــا اصــاح قانــون اساســی 
موافقــت کنــد مبنــی بــر اینکــه اوکرایــن یــک کشــور تقریبــا غیــر نظامــی و 

بــی طــرف باشــد و بــه پیمــان ناتــو هــم نپیونــدد. 
بــه نظــر مــی رســد کــه احتمــاال پوتیــن تــا کنــون در طــرح »الــف« نــاکام 
مانــده باشــد و آن محقــق ســاختن وضعیــت نهایــی مــورد نظــر اســت کــه 
قبــا توضیــح دادیــم. امــا وزیــر دفــاع روســیه از آن بــه عنــوان »فــاز اول« 
عملیــات نظامــی یــاد کــرد و گفــت روســیه اکنــون فــاز دوم عملیــات را 
آغــاز کــرده اســت. فــاز دوم، در علــم طراحــی عملیات نظامی همان طرح 
»ب« اســت کــه بــه موجــب آن بــه جــای تصــرف کــى یــف و ســرنگونی 
حکومــت کــه محقــق نشــد، تــاش مــی شــود تمــام منطقــه دونبــاس 
کــه  را  لوهانســک و دونیتســک  اســتقال دو جمهــوری  و  تصــرف  را 
وابســته بــه روســیه باشــند، تضمیــن کنــد و همزمــان بــرای بــازی بــا زمــان، 

مذاکــرات روســیه و اوکرایــن هــم ادامــه یابــد. 
آنچــه گفتیــم دربــاره وضعیــت نهایــی بــود. امــا اهــداف راهبــردی حملــه 
نظامــی روســیه، علــی رغــم اینکــه وزارت دفــاع روســیه بطــور روشــن 
اهــداف راهبــردی حملــه روســیه را بیــان نکرده اســت، اما مــی توان چنین 
نتیجــه گرفــت کــه روســیه از ایــن حملــه چندیــن هــدف را دنبــال مــی کنــد 
کــه عبارتنــد از: اول: تضعیــف رهبــران سیاســی اوکرایــن تــا اینکه امتیازات 
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بیشــتری بدهنــد. دوم: تبدیــل اوکرایــن بــه یــک کشــور بــی طــرف و عــدم 
پیوســتن آن بــه پیمــان ناتــو. ســوم: شکســت نیروهــای مســلح اوکرایــن 
و تضعیــف نیروهــای نظامــی ایــن کشــور تــا جایــی کــه ممکــن باشــد تــا 
تهدیــدی بــرای روســیه و یــا جدایــی طلبــان منطقــه دونبــاس در شــرق 
اوکرایــن بــه حســاب نیایــد. چهــارم: تصــرف کــی یــف. و در نهایــت: اقلیــم 
دونبــاس از اوکرایــن جــدا شــده و دو جمهــوری مســتقل و وابســته بــه 

روســیه تشــکیل شــود. 
دو. روســیه چــه میــزان از اهــداف راهبــردی خــود را محقــق ســاخته 

اســت:
بــا گذشــت تقریبــا دو مــاه از آغــاز جنــگ روســیه و اوکرایــن و علــی رغــم 
مقاومــت اوکرایــن، روســیه توانســته اســت برخــی از اهــداف راهبــردی 
خــود را محقــق ســازد ولــی کرملیــن بــه دســتاوردهای ژئوپلیتیــک کــه در 
نظــر داشــت، دســت نیافتــه اســت. امــا در خصــوص هــدف اول و دوم 
کــه عبــارت اســت از تضعیــف حکومــت اوکرایــن تــا حــدی کــه بــه شــرایط 
مســکو تــن دهــد، بایــد گفــت کــه رهبــران سیاســی اوکرایــن تــا هنــوز هــم 
پــا برجــا هســتند و ایــن بحــران را بــه خوبــی مدیریــت مــی کننــد و روســیه 
نتوانســته اســت خســارت هــای قابــل توجهــی در دولتمــردان ایجــاد کنــد. 
باقــی مانــدن حکومــت اوکرایــن یــا بــه ایــن دلیــل اســت کــه روســیه در از 
بیــن بــردن ســاختار حکومــت ناتــوان اســت و یــا اینکــه روســیه مــی خواهــد 
ــا روحیــه شکســته و ســرخوردگی  ــا ب ــد ت دولتمــردان فعلــی باقــی بمانن
روانــی و در حالیکــه از ملــت فاصلــه گرفتــه انــد، مذاکــرات بــا روســیه را بــه 
ســرانجام برســانند. احتمــاال کرملیــن تنهــا بــه ایــن دلیــل دولــت اوکرایــن 
را حفــظ کــرده اســت تــا ایــن دولــت در اثــر فشــار روســیه تفاهمنامــه 
ــه یــک کشــور بــی طــرف  ای را امضــا کنــد کــه بــه موجــب آن اوکرایــن ب
بــدل شــده و متعهــد گــردد کــه بــه پیمــان ناتــو ملحــق نگــردد. مذاکــرات 
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دیپلماتیــک تــا کنــون جریــان دارد و روســیه همچنــان بــر موضــع خــود 
مبنــی بــر بــی طــرف بــودن اوکرایــن پافشــاری مــی کنــد.

امــا در خصــوص هــدف ســوم یعنــی خلــع ســاح کــردن اوکرایــن بایــد 
گفــت کــه ارتــش روســیه توانســته اســت بــا تخریب زیر ســاختهای نظامی 
اوکرایــن و از بیــن بــردن بخــش قابــل توجهــی از تــوان جنگــی نیروهــای 
مســلح اوکرایــن مخصوصــا نیــروی هوایــی و پدافنــد هوایــی، بخــش 
عمــده ای از ایــن هــدف را عملــی كنــد. تــا اواســط آوریــل ۲۰۲۲ میــادی، 
تعــداد ۱۲3 جنگنــده از ۱5۲ جنگنــده اوکرایــن و 77 هلــی کوپتــر از ۱4۹ 
هلــی کوپتــر اوکرایــن، و ۱5۲ ســامانه پدافنــد هوایــی دور بــرد و میــان برد 
از ۱8۰ ســامانه پدافنــد موجــود تخریــب گردیــده اســت. همچنیــن نیــروی 
دریایــی اوکرایــن بطــور کامــل از  بیــن رفتــه انــد. و بــه همــه یگانهــای 
تهاجمی نیروهای زمینی خســارتهای هنگفتی وارد شــده اســت)۱۰(. این 
در حالیســت کــه نیــروی هوایــی روســیه توانســته اســت ســیطره هوایــی 
خــود را چنــان گســترش دهــد کــه تقریبــا بــه »تســلط کامــل هوایــی« بــر 

فضــای جنــگ رســیده اســت. 
امــا در خصــوص تصــرف پایتخــت بایــد گفــت کــه هرچنــد کــه ایــن امــر در 
مرحلــه کنونــی امــری بــس دشــوار اســت، امــا یــک هــدف راهبــردی اســت 
کــه بــرای روســیه اولویــت دارد. زیــرا معمــوال پایتخــت مرکــز ثقــل جنــگ 
اســت کــه اگــر ایــن هــدف محقــق شــود، دیگــر اهــداف نظامــی نیــز آســان 
ــک واحــد سیاســی کــه از کل  ــوان ی ــه عن ــد. پایتخــت ب ــه دســت مــی آی ب
کشــور نمایندگــی مــی کنــد، همیشــه بــه منزلــه قلــب نمادیــن کشــور 
اســت. بــا ســقوط پایتخــت روحیــه مقاومــت ملــی شکســته و تضعیــف 
ــد. و ســقوط پایتخــت  ــز ســقوط مــی کنن ــه شــهرها نی مــی شــود و بقی
ــا 3۰  ــروزی روســیه اســت. امــا علــی رغــم اینکــه روســیه ت ــای پی ــه معن ب
کیلومتــری کــی یــف پیشــروی کــرده اســت، امــا هنــوز نتوانســته ایــن 
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شــهر کــه 3 میلیــون نفــر جمعیــت دارد را بــه تصــرف درآورد. زیــرا از یــک 
ــرو شــده  ــن روب ــا مقاومــت ســر ســختانه نیروهــای مســلح اوکرای ســو ب
اســت و از ســویی دیگــر مســکو بیــم آن دارد کــه اگــر سیاســت زمیــن 
ســوخته را پیــاده کنــد و در میــان مــردم غیــر نظامــی حمــام خــون بــه راه 
انــدازد، آرای عمومــی در ســطح بیــن الملــل علیــه جنــگ روســیه موضــع 
بگیــرد. امــا دلیــل اصلــی ایــن اســت کــه روســیه نگــران ایــن امــر اســت 
کــه مبــادا بــه جنــگ شــهرها ســوق داده شــود کــه پیــش از ایــن نیــز آن را 
تجربــه کــرده و دســتاورد چندانــی نداشــته اســت. بــه عنــوان مثــال، ارتــش 
روســیه در حملــه بــه شــهر گروزنــی در ســالهای ۱۹۹4 و ۱۹۹۹ میــادی بــا 
مشــکات زیــادی روبــرو شــد و همچنیــن درگیــر شــدن نیروهــای روســیه 
در شــهر حلــب در ســال ۲۰۱5 میــادی مشــکات زیــادی را بــه دنبــال 
داشــت. بــه نظــر مــی رســد کــه روســیه عبرتــی را کــه از جنــگ شــهرها 
گرفتــه، هنــوز هــم از یــاد نبــرده اســت. بــه همیــن دلیــل بــه جــای حملــه 
مســتقیم بــه شــهرها، ایــن بــار رهیافــت دیگــری را در پیش گرفته اســت و 
آن محاصــره کــردن شــهرها و بــه محاصــره در آوردن ســنگرهای مقاومت 
و جــدا کــردن آنهــا از مناطــق غیــر نظامــی اســت و حملــه ســایبری بــه 
شــهر و شــبکه هــای ارتباطــی بــه ایــن منظــور کــه ارتبــاط حکومــت بــا 
ملــت قطــع شــده و دیگــر نتوانــد ملــت را ســمت و ســو داده و روحیــه 
بخشــد. بمبــاران مناطــق حیاتــی و زیــر ســاختهای نظامــی در شــهر و 
ایجــاد کریدورهــای امــن بــرای تخلیــه ســاکنان زمینــه تســلیم شــدن شــهر 

را فراهــم مــی ســازد.  
ــوان آن را طــرح »  ــن کــه مــی ت ــات نظامــی در اوکرای ــان عملی بعــد از پای
الــف« نامیــد، روســیه روی بزرگتریــن هــدف راهبــردی خــود کــه از آن بــه 
عنــوان فــاز دوم نــام بــرده، تمرکــز خواهــد کــرد و آن عبــارت اســت از 
آزاد ســازی کامــل اقلیــم دونبــاس در شــرق اوکرایــن کــه همــان طــرح 
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»ب« اســت. وزارت دفــاع روســیه گفتــه اســت کــه جدایــی طلبــان مــورد 
حمایت روسیه اکنون ۹3 درصد منطقه لوهانسک اوکراین و 54 درصد 
منطقــه دونتســک را در اختیــار دارنــد. وزارت دفــاع روســیه از تســلط 
کامــل خــود بــر بنــدر ماریوپــول و پاکســازی ایــن شــهر از گــردان آزوف 
ــر داد)۱۱(. شــهر ماریوپــول هــدف اصلــی مســکو در منطقــه  اوکرایــن خب
دونبــاس شــرق اوکرایــن بــه حســاب مــی آیــد زیــرا ایــن شــهر راه ارتباطــی 
میــان نیروهــای روســیه در شــبه جزیــره کریمــه بــا مناطــق جدایــی طلــب 
دونبــاس را تأمیــن مــی کنــد. و ســیطره بــر ماریوپــول گام مهمــی در 
راســتای ســیطره کامــل بــر بنــدر بزرگتــر و مهمتــری بــر ســاحل دریای آزوف 
ــاالی  ــای قــدرت ب ــه معن ــدر ب ــن بن ــر ای ــد. و ســیطره ب ــه حســاب مــی آی ب
ــه صــادرات زغــال  اقتصــادی دونتســک و لوهانســک مخصوصــا در زمین
ســنگ و معــادن اســت و ایــن بــه معنــای کوتــاه شــدن دســت اوکرایــن 
از ایــن بنــدر و در نتیجــه کاهــش امکانــات اقتصــادی مخصوصــا در زمینــه 

صــادرات غــات مــی باشــد. 
جــدای از اهــداف راهبــردی کــه قبــا بیــان کردیــم، مســکو دســتاوردهای 
جانبــی دیگــری هــم داشــته اســت کــه از جملــه، مــی تــوان بــه کســب 
همدلــی تعــدادی از کشــورها مخصوصــا در جهــان عــرب و افریقــا یعنــی 
کشــورهایی کــه از دیــد غــرب بــه »جهــان ســوم« موســوم اســت، اشــاره 
کــرد. روســیه کارزار تبلیغاتــی و دیپلماتیــک بــه راه انداخــت تــا جنــگ اخیر را 
جنگ علیه » غرب لیبرالی توســعه طلب وحشــی« معرفی کند؛ همان 
ــواع بیمــاری هــا و انتشــار آن در  ــد ان ــه محــل تولی ــن را ب غــرب کــه اوکرای
سرتاســر دنیــا تبدیــل کــرده اســت. روســیه تــا حــد زیادی در ایــن کار موفق 
شــد. علــی رغــم وجــود دســتگاههای تبلیغاتــی غــرب کــه اخبــار جنــگ را از 
دیــد اوکرایــن بــاز نشــر مــی کننــد، امــا ایــن دســتگاههای تبلیغاتــی دیگــر 
در میــان مــردم جهــان عــرب خریــدار ندارنــد و مــردم از شــیوه هــای غربــی 
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بــرای جلــب افــکار عمومــی خســته شــده انــد. از ایــن رو، مــردم جهــان 
عــرب بــرای پــی بــردن بــه واقعیــت بــه رســانه هــای روســی مراجعــه مــی 
کننــد و دیگــر بــه رســانه هــای غربــی اعتمــادی ندارنــد مخصوصــا وقتــی 

کــه ایــن رســانه هــا در جنــگ تبلیغاتــی علیــه روســیه بســیج شــوند.
در واقــع، روســیه توانســت بــا ایــن جنــگ، همدلــی بســیاری از کشــورهای 
عربــی و افریقایــی را در جریــان ایــن بحــران کســب کنــد. در حالیکــه غــرب 
ــا ارســال  ــن، ب ــات نظامــی روســیه در اوکرای ضمــن محکــوم کــردن عملی
کمــک هــای تســلیحاتی بــه اوکرایــن و اعمــال تحریمهــای اقتصــادی علیه 
روســیه بــه مــدد اوکرایــن شــتافت، کشــورهای افریقایــی و خاورمیانــه 
بــا روســیه ابــراز همدلــی کردنــد! کــه ایــن مســأله بــر دو واقعیــت تأکیــد 
دارد: اول اینکــه روســیه در دو دهــه گذشــته توانســته اســت روابــط 
خــود بــا کشــورهای افریقایــی و خاورمیانــه را ترمیــم نمــوده و چــه در 
ــا آنهــا مشــارکت نمایــد. امــا  بخــش انــرژی و چــه در بخشــهای نظامــی ب
واقعیــت دوم ایــن اســت کــه بــه نظــر مــی رســد بســیاری از کشــورهای 
خاورمیانــه از سیاســت هــای دخالــت جویانــه امریــکا بــه تنــگ آمــده و 
احســاس مــی کننــد کــه دیگــر نمــی تــوان بــه امریــکا و غــرب اعتمــاد کــرد 
کــه بــه تعهــدات خــود در منطقــه و بــه حمایــت از تاشــهای صلح و ثبات 
و بــه فشــار بــر ایــران بــرای توقــف طرحهــای جنگهــای نیابتــی اش پایبنــد 
باشــند. کشــورهای خلیج که ســالیان زیادی روی حمایت امریکا حســاب 
کــرده بودنــد، اکنــون بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد ایــن چتــر امنیتــی رخنــه 
هایــی دارد. نماینــدگان سیاســی کشــورهای خلیــج و ســایر کشــورهای 
منطقــه امیدوارنــد کــه ایــن بــی طرفــی شــان در جنــگ اوکرایــن ایــن پیــام 
را بــه واشــنگتن برســاند کــه: » اگــر مــا نمــی توانیــم روی شــما حســاب 

کنیــم، شــما هــم نمــی توانیــد روی مــا حســاب کنیــد«)۱۲(!.
بــه نظــر مــی رســد کــه از ایــن بــه بعد، کشــورهای شــورای همــکاری خلیج 
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در روابــط خارجــی خــود، منافــع خــود را در اولویــت قــرار داده و ضمــن در 
پیــش گرفتــن سیاســت بــی طرفــی، تــاش مــی کننــد در چندیــن ائتــاف 
وارد شــوند. چین و روســیه اکنون دو شــریک عمده کشــورهای شــورای 
همــکاری خلیــج بــه حســاب مــی آینــد و منافع مشــترک کشــورهای خلیج 
ــژه در  ــه وی ــا غــرب ب ــر از منافــع مشــترک ب ــن دو شــریک بســی فرات ــا ای ب
زمینه اقتصادی و در بخش انرژی اســت و حتی این منافع مشــترک، در 
مســائل نظامــی نیــز رو بــه فزونــی نهــاده اســت. و هــر مقــدار کــه امریــکا 
بــر عربســتان ســعودی فشــار آورد تــا ایــن کشــور ســهم تولیــد نفــت خــود 
را افزایــش دهــد، امــا ریــاض همچنــان رابطــه و تفاهــم مشــترک با روســیه 
را حفــظ خواهــد کــرد تــا از سیاســت متــوازن انــرژی پاســداری کنــد. گفتنی 
اســت کــه عربســتان بــا ایــن موضــع، در درجــه اول از منافــع خــود حمایــت 
مــی کنــد و در گام بعــدی، منافــع کشــورهای عضــو ائتــاف »اوپــک 

پــاس« کــه روســیه یکــی از بزرگتریــن اعضــای آن اســت را در نظــر دارد. 
اقــدام کشــور امــارات در روز ۲5 فوریــه کــه در شــورای امنیــت از محکــوم 
کــردن عملیــات نظامــی روســیه در اوکرایــن امتنــاع ورزیــد، امریــکا و 
غــرب را در بهــت فــرو بــرد. همچنیــن ســه روز بعــد از آن، بیانیــه اتحادیــه 
کشــورهای عــرب کــه در مــورد ایــن جنــگ صــادر شــد، هیــچ اشــاره ای 
– چــه دور و چــه نزدیــک-  بــه روســیه نکــرد و علــی رغــم اینکــه مصــر و 
دیگــر کشــورهای خلیــج بــه پیشــنهاد مجمــع عمومــی در ایــن خصــوص 
رأی دادنــد، امــا مقامــات ایــن کشــورها چنیــن اســتدالل کردنــد کــه ایــن، 
جنــگ آنهــا نیســت و آنــان بــا هیــچ یــک از طرفهــای جنــگ ائتــاف رســمی 

ــد)۱3(.  ندارن
همچنیــن از دیگــر مصادیــق ایــن همدلــی مــی تــوان بــه این مســأله اشــاره 
کــرد کــه اکثــر کشــورهای عربــی بــه قطعنامــه تعلیــق عضویــت روســیه 
در شــورای حقــوق بشــر رأی ممتنــع دادنــد. رأی ممتنــع بــه نوعــی بــه 
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یــا احتیــاط در مــورد مفــاد قطعنامــه اســت.  معنــای رأی مخالــف و 
کشــورهای عربــی پیــش از ارســال کمیتــه تحقیــق دربــاره ارتــکاب جنایــت 
در اوکرایــن و اطمینــان یافتــن دربــاره مرتکبیــن ایــن جنایــات، - همانطــور 
ــه قطعنامــه ای  ــان رخ داد – از صــدور هرگون کــه در ســوریه، غــزه و لبن
در محکومیــت روســیه، احتیــاط مــی کننــد. و نمــی خواهنــد کــه فضــا را 
ــا ماهیــت میانجیگــری  ــرا ب بیشــتر از آنچــه کــه هســت متشــنج ســازند زی

اتحادیــه عــرب ســازگاری نــدارد. 
بهرحــال، بــا تأمــل در نقشــه اروپــا و موقعیــت اوکرایــن در قلــب ایــن قاره، 
بــه اهمیــت ژئوپلیتیــک اوکرایــن پــی مــی بریــم. از آنجــا کــه تــوازن اروپــا بــه 
اوکرایــن بســتگی دارد، اوکرایــن عامــل تعییــن کننــده ای در ژئوپلتیــک 
روســیه و نیــز در ژئوپلیتیــک اروپــا اســت. و هــر طرفــی کــه اوکرایــن را بــه 
عنــوان همپیمــان خــود داشــته باشــد، قواعــد بــازی ژئوپلیتیــک در اروپــا 
را تعییــن خواهــد کــرد. چــرا کــه اوکرایــن منابــع انســانی و منابــع طبیعــی 
ــر اســت.  ــازی دارد. از لحــاظ مســاحت از فرانســه بزرگت ــد و ممت بــی مانن
بــر ســر راههــای مواصاتــی دریایــی و زمینــی واقــع شــده اســت و حلقــه 

وصــل شــرق و غــرب و شــمال و جنــوب اســت. 
ــع ژئوپلیتیــک  ــن مناب ــن یکــی از مهمتری ــگاه روســیه، اوکرای ــان، از ن در پای
قــدرت و بقــای روســیه اســت کــه افزایــش اقتــدار روســیه و تبدیــل 
شــدن بــه یــک قــدرت جهانــی در گــرو داشــتن اوکرایــن اســت. عملیــات 
ــت،  ــن حال ــی ادامــه خواهــد یافــت کــه در بهتری ــا زمان نظامــی روســیه ت
همــه کشــور اوکرایــن دنبالــه رو روســیه گــردد و یــا حداقــل تضمیــن 
هایــی داده شــود مبنــی بــر اینکــه اوکرایــن یــک کشــور بــی طــرف خواهــد 
مانــد و بــه عضویــت ناتــو نخواهــد پیوســت. بنابرایــن، بــه نظــر نمــی رســد 
کــه روســیه بــدون آزاد ســازی کامــل اقلیــم دونبــاس و ترســیم مرزهــای 
جدیــدی کــه اوکرایــن هــم آن را بــه رســمیت بشناســد، از اوکرایــن خــارج 
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شــود. و مســلما ایــن دســتاوردهای مــورد انتظــار روســیه، بــرای ایــن 
کشــور تبعــات اقتصــادی مخصوصــا در کوتــاه مــدت بــه دنبــال خواهــد 
داشــت. امــا پوتیــن روی ایــن مســأله حســاب کــرده اســت کــه در نهایــت 
او در محاســبات هزینه - فایده )Cost Benefit Plans( دســتاوردهای 

ژئوپلیتیــک کانــی را کســب خواهــد کــرد. 
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