
 آستانه درگیری: مانور خطرناک روسیه در اوکراین

 غرب تضمینارائه  در حالی که روسیه خواستار است. افزایشدر حال بر سر اوکراین  غربروسیه و  میان بحران 

به  مبنی بر عدم پیوستن اوکراین به ناتو است، کشورهای غربی نسبت به عواقب ناگوار آغاز جنگ علیه اوکراین

وضعیت را در آستانه فروپاشی نگه دارد و  . ممکن است توازن قدرت روسیه و غرب،دهندروسیه هشدار می

 که رهبران آن را نتوانند اوضاع را کنترل کنند.بی ثبات کند به گونه ای اوکراین را 

  
 برد. )رویترز(پوتین برای گرفتن امتیاز در اوکراین دست به اسلحه می

، سطح نیروکرد. با افزایش تعداد  مستقرخود را در مرزهای اوکراین  نظامی نیروهای 2021نوامبرماه روسیه در  

روسیه در مرزهای نظامی اما این اولین تجمع . نگرانی غرب در مورد احتمال حمله روسیه به اوکراین افزایش یافت

گوید قصد تهاجم می  جدید این است که روسیه موضوع .نبود و همچنین آغاز بحران اوکراین اشهمسایه غربی

 .خواهدمیبرای عدم عضویت اوکراین در ناتو تعهد  از جمله، مشخصیاز غرب ضمانت های امنیتی  و ندارد

دید به تحریم های شدید و چه از طریق ته چه از طریق تماس مستقیم طی دو ماه گذشته، ایاالت متحده و اروپا، 

به نظر می رسد این تالش کرده اند تا بحران را مهار کنند. با این حال،  ،در صورت حمله به اوکراین روسیهعلیه 

 منجر به پیچیده تر شدن بحران شده است. به جای کاهش و تنش زدایی، رایزنی ها

تحمیل  آنبر اقتصاد  های گزافیهزینهاین بیماری و بیرون نیامده  19اروپا که هنوز از فشارهای اپیدمی کووید  

نه . درست است که تنش در مرز روسیه و اوکراین را نیز مواجه استحمله احتمالی روسیه  با نگرانیِ ست،کرده ا



تلقی  1960توان مشابه بحران برلین در دهه نمیو نه در ارتباط آن با اروپای غربی، ها در مفاهیم و نه در زمینه 

تبدیل شود،  فعلی اگر به یک جنگ تمام عیار است. جنگ سرد 2018سابقه از سال کرد، اما این یک بحران بی

توازن قوا در به طور کلی تواند عواقب آن برای اتحادیه اروپا، کشورهای شرقی ناتو مانند ترکیه و هیچ کس نمی

 پیش بینی کند. راقاره اروپا 

 او آیا واقعاً ،کشورهای غربی تعهدات امنیتی مورد نیاز پوتین را ارائه نکنند اگر  ریشه های این بحران کجاست؟

 ؟شودبه کجا ختم می ،یا نه حمله کندچه مسلحانه پوتین  اقدامات به اوکراین حمله خواهد کرد ؟

 ژئوپلیتیک اوکراین

فراز و نشیب اسیر  همواره وبوده نیک کشور مستقل   -برای مدت کوتاهی جز -در تاریخ خود اوکراین  

ای در حافظه تاریخی . اوکراین جایگاه ویژهه استمجارستان و روسیه بود -های لیتوانی، لهستان، اتریشامپراتوری

در بندر سواستوپل ، 998در سال  :دنگویمی هاافسانهاست.  ها بودهسرزمین اولیه روساوکراین  .روسیه دارد

کشور روسیه، به مسیحیت گروید. حداقل از قرن  با تأسیس اولین کلیسای ارتدکس در شاهزاده والدیمیر اوکراین

و هیچ  اوکراینی وجود دارد -کنند که یک ملت واحد روسینوزدهم، روشنفکران روسی این ایده را ترویج می

 . فرهنگی بین این دو ملت وجود ندارد -تفاوت اساسی قومی

کمربند است. اوکراین  آنفرهنگی بسیار فراتر از موقعیت  روسیهژئوپلیتیکی اک ادرحال، موقعیت اوکراین در با این

حمله ناپلئون )تاکنون دو بار  روسیه از طریق دشت وسیع آن،روسیه و قدرت های اروپای غربی است و  میانامنیتی 

روسیه پس از فروپاشی  با این که. استجم قرار گرفتهمورد تها( 1940ه و حمله نازی ها در ده19قرن  در اوایل

کند، موقعیت اوکراین به هیچ وجه با کشورهای قفقاز و نگاه می خارجیشوروی با نگرانی زیادی به متغیرهای 

آسیای مرکزی قابل مقایسه نیست. شکی نیست که مسکو حفظ نفوذ مؤثر در قفقاز و آسیای مرکزی را ضروری 

 ، اما اوکراین موضوع کامالً متفاوتی است.روسیه انتظار ندارد با تهدید وجودی در جنوب روبرو شود و داندمی

. عالوه بر پترزبورگ فاصله نداردسن ابکیلومتر  200های این ائتالف بیش از ر اوکراین به ناتو بپیوندد، موشکاگ 

ترین گامی بود که این کشور در راه رسیدن به مهمترین و بزرگ 1773این، کنترل روسیه تزاری بر کریمه در سال 

، دبیر حزب )اوکراینی االصل( که خروشچفاینتابه وجود نیامد  از آن زمان مشکلیگرم برداشت.  هایآب

کمونیست اتحاد جماهیر شوروی ، کریمه را به دلیلی که هنوز مشخص نیست به جمهوری اوکراین اعطا کرد. با 

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر ک اصلی روسیه در سواحل دریای سیاه تبدیل شد. این کار، اوکراین به شری



پایگاه اصلی نیروی دریایی شوروی در دریای  وار ساحلی با بنادر مهمی کهبا استقالل اوکراین، این نو  شوروی

تواند احساس میبه عبارت دیگر، اگر اوکراین امن نباشد، دولت روسیه هرگز نبود به اوکراین تعلق گرفت. سیاه 

 .امنیت کند

 روسیه  یرامونپ

است، یک انقالب مردمی در در حال غرق شدن در عراق ، وقتی مشخص شد که ایاالت متحده 2003سال  اواخر

 ، را سرنگون کرد. مسکو -نزدیک بود روسیهکه به - ادوارد شواردنادزهحکومت گرجستان به وقوع پیوست و 

این در تالش برای محاصره روسیه است. اما  و را متهم کرد که پشت انقالب گرجستان امریکاغرب و به ویژه 

، انقالب دیگری در اوکراین رخ داد و رژیم ویکتور یانوکوویچ، که او نیز 2004فقط گرجستان نبود. در سال 

مردم سازمان های  بار دیگر، مسکو انگشت اتهام را به سوی ایاالت متحده و، سرنگون شد. بودطرفدار روسیه 

 گرفت.تحت حمایت واشنگتن نشانه نهاد 

شوروی سابق در اروپا، از جمله شوروی، ناتو به تمام کشورهای پیمان ورشو و بیست سال پس از فروپاشی  طی 

روسیه و کشورهای اروپایی  فاصله ای میانرومانی، بلغارستان، لهستان و سه کشور بالتیک گسترش یافت. دیگر 

 . ناتو به جز اوکراین و بالروس وجود ندارد

 ترضعیفاز  ،ارتش ناوگان، تالش کرد با بازسازی 2000پُست ریاست جمهوری در سال  پوتین از زمان تصدی

امی ، یک عملیات نظنخست وزیر بود که، 2008. پوتین در سال کندهای نظامی روسیه جلوگیری اییشدن توان

روسیه  نوار مرزی بین گرجستان ودر مورد مناقشه های جستان را با هدف حفظ امنیت استانبرق آسا علیه گر

ارتش گرجستان شد. اما هدف واقعی پوتین در این  کلمنجر به نابودی تقریباً عملیات نظامی این رهبری کرد. 

 یالمللی است و هیچ تهدیدی خارجبین ارسال پیامی به غرب بود که روسیه در حال بازگشت به صحنه ،جنگ

 را تحمل نخواهد کرد. نزدیک خود  هایکشور جانب از

به مسکو کمک کرد تا  د. این امرمدیریت کشور را بهبود ندادنروند  2004در اوکراین، مخالفان پس از انقالب 

یانوکوویچ در سال  ی کند و، بازسازاستئواستراتژیک باالیی برخوردار روابط با همسایه خود را که از اهمیت ژ

از شروط تعیین شده که  2013یانوکوویچ در سال  برکناریبه ریاست جمهوری این کشور بازگردد. اما  2010

 شورش، منجر به بروز موج جدید بود توسط اروپا برای امضای توافقنامه همکاری بین اوکراین و اتحادیه اروپا

بینی رسید که روسیه در آینده قابل پیشبه نظر می شد. این بار 2014ر فوریه اوکراین و فرار یانوکوویچ د در مردمی



تواند اوکراین را احیا کند و باید برای کاهش حجم خسارات تالش کند. این همان چیزی است که پوتین نمی

 ریع ترین زمان ممکن تالش کرده بود. برای رسیدن به آن در س

درصد  18گن نیست. هم هاشوروی سابق این است که جمعیت آنهای مهوریجتعدادی از مشکل اوکراین و 

هستند، روس تبارهای یی گرامهد ملی ،غربی هایبخشهستند. در حالی که  تبارروسها از جمعیت اوکراینی

به پوتین کمک کرد تا با از دست  امر دهند. اینتشکیل میاکثریت را در کریمه و هشت استان شرقی  اوکراینی

نیروهای روسیه تنها چند ماه پس از فروپاشی رژیم یانوکوویچ، کنترل  مقابله کند. 2014ن اوکراین در سال داد

کریمه را به دست گرفتند. همه پرسی مردمی در مورد الحاق شبه جزیره به فدراسیون روسیه اعالم شد. در همان 

د. پس ناوکراین، در منطقه دونباس در شرق اوکراین، از کیف جدا شو ای  ارتشهروستالش کرد زمان، روسیه 

نفر و  13000و مخالفان روسیه منجر به کشته شدن حداقل  فکیاز آغاز جنگ در منطقه دونباس، درگیری بین 

 . ویرانی گسترده در شرق اوکراین شد

باما نیز دولت اوه در گرجستان انجام دهد، دولت بوش نتوانست کار زیادی برای مقابله با روسیطور که همان

و  ه فدراسیون روسیهبه جز امتناع از به رسمیت شناختن الحاق شبه جزیره ب «کریمه» نتوانست در برابر اشغال

 انجام دهد. اتحادیه اروپا و کشورهای عضو ناتو، از جمله ترکیهعلیه روسیه  کاری ،های اقتصادیاعمال تحریم

ر مسکو هایی که بدر سطح تحریم هاآن رسمیت شناختن الحاق شبه جزیره خودداری کردند، اگرچه، از به نیز

 اعمال کردند، متفاوت بودند. 

، تالش برای آشتی تاریخی، پایان دادن به انزوا غربیگفتمان مسلط در کشورهای د،فروپاشی شورویهنگامی که  

از جنگ سرد اما وعده های آشتی هرگز محقق نشد و از آنجایی که روسیه و پذیرش روسیه زیر چتر غرب بود. 

 زمامداریدر طول  امریکا .ای جهان را حفظ کندهستهبزرگ تا دومین زرادخانه  نداجازه داد ، به اوخارج شد

 به عنوان یک تهدید بالقوه بین المللی منزوی کند.، تالش کرد تا مسکو را پسرطوالنی کلینتون و بوش 

به گرجستان و اوکراین  های غربکراین و دریای سیاه، کمکروسیه در گرجستان، اواقدامات برای مقابله با 

 امریکاتقویت کنند.  را غرببا خود تشویق کردند تا روابط را هر دو کشور  ،سرازیر شد و قدرت های غربی

. از پایان دوره بوش  و در تقویت کردحضور خود در دریای سیاه را های زمانی اعالم شده، رغم محدودیتعلی

و عضو ناتو دولت اوباما، ایاالت متحده برای استقرار یک سیستم ضد موشکی در کشورهای اروپای شرقی  زمان

 تالش کرده است.  از جمله در ترکیهایجاد مراکز راداری پیشرفته در تعدادی از کشورها 



 بحران جدید زود اپی

، از طریق جیمز بیکر، وزیر امور خارجه بوش پدر، به روسیه قول قاطع داد که ناتو به امریکاگویند: ها میروس

ترین تضمینی بود که اصلی ،این وعدهو  اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی سابق گسترش نخواهد یافت

انکار این را چنین چیزی ها حاد آلمان را پس بگیرد. آمریکاییمخالفت خود با اتباعث شد دولت گورباچف 

 های بعدی نبود. برای دولتیک سیاست الزام آور  ،آنچه بیکر گفتگویند می . اماکنندنمی

های خود برای به وعدهنه تنها  غرب که  کنند باط میاستنبیستم غرب از دهه نود قرن  اقدامات مجموع ازها روس

را در عرصه اروپا  ش ناتو فراتر رفته و توازن قوا، از گسترمک به نوسازی صنعت روسیه عمل نکرد، بلکه خطرک

دریای سیاه و بالکان و تضعیف نفوذ روسیه در روسیه را در محاصره قرار دهد.  کندامریکا تالش میو  برهم زده

اکتبر سال گذشته، کند. این امر را تأیید می، ی مرکزی و قفقازدر کشورهای آسیاناتو ها برای گسترش تالشتداوم 

مخالفان در منطقه دونباس  ایهبرای بمباران مواضع توپخان (ساخت ترکیه) «بیرق دار»پهپاد زمانی که اوکراین از 

. مرزهای پیرامونی مناسب دیدحفظ امنیت روسیه در  جهتبرای برداشتن گام دیگری  ، پوتین فرصت راده کرداستفا

بس مینسک در دونباس و نشان نقض آشکار توافق آتشمخالفان اوکراینی،  که بمباران مواضع  اعالم کردمسکو 

، بلکه صرفاً به مواضع اعالم کرد اقدامش تهاجمی نبودهاز موضع دفاع با یف دهنده تشدید درگیری است. کی

در عرصه در حقیقت داد. پاسخ  ،کردو خساراتی را به آنها وارد میداد ربازانش را هدف قرار میای که ستوپخانه

 .شده استتبدیل امری ثانویه به ، یف و مخالفان دونباسکی  میانتبادل آتش ، بحران جدیداروپا پس از ایجاد 

با اوکراین کرد. در ژانویه ها هزار سرباز در سه محور مرزی آوری دهگردشروع به  ،اخیری چند هفته طروسیه  

بالروس  به بهانه برگزاری رزمایش مشترک بهبا پشتیبانی جدیدترین هواپیمای جنگی  هروسینیروی نظامی  ،2022

اوکراین نزدیک به سه ماه ، نیروهای روسی به مرز با گذشت  منتقل شدند. -م مرز با اوکراین استکه از غرب ه -

های غربی اصرار دارند که نفوذ نکردند و حتی یک گلوله هم به سمت ارتش اوکراین شلیک نکردند، اما پایتخت

و تالش برای تغییر رژیم  گستردهمحدود یا تهاجم  حملهای برای یک نظامی روسیه تنها مقدمهحضور افزایش 

 اش، ایاالت متحده و اکثر متحدان غربیتهدید روسیهبنابراین، برای مهار  .است توسل به قدرت نظامیاوکراین با 

با همتای روس خود  2021رئیس جمهور آمریکا در اوایل دسامبر  عت یک سری اقدامات را انجام دادند. به سر

. آنچه از این دیدار کردند 2022ژانویه  10و  2021دسامبر  2در صحبت کرد و وزرای خارجه دو کشور دو بار 

اند که حمله به اوکراین با تحریم های مستقیم ها اطالع دادهها به روسدهد که آمریکایییآید نشان مبرمی اقدامات



و شدید اقتصادی علیه روسیه مواجه خواهد شد و آمریکا در این زمینه با متحدان اروپایی خود توافق کامل دارد. 

ارائه  های اروپایی، به ویژه بریتانیا، به اوکراین سالح های دفاعی ویژهت متحده و سایر قدرتعالوه بر این، ایاال

 .دیگر آن ها بود اقداماتاز  اوکراین و بالروس ی مزرهاینزدیکدر  ناتوهزار سرباز  استقرار چندکردند. 

م کرد که کشورش دیگر به با همتای آمریکایی خود، اعال پس از دومین دیدار خارجه روسیه، الوروف، وزیر 

بدهد. پاسخ قبالً در  های امنیتی روسیه پاسخبه خواستهخواهد اعتماد ندارد و از دولت بایدن میغرب های وعده

بدون اینکه ها آمریکا، روس دریافت پاسخِژانویه به طرف روسی تحویل داده شده بود. طی چند روز پس از  26

، مقامات دولت اما .ناامیدی خود را از موضع آمریکا پنهان نکردند ،صراحتاً توقف روند مذاکرات را اعالم کنند

شود که ناتو از الحاق اوکراین در آینده های روسیه شامل تعهدی نمین تأکید کردند که پاسخ به خواستهباید

، در حالی که توجه به جلسه شورای 2022ژانویه در  ضعی که توسط دبیرکل ناتو تکرار شد.ری کند. موخوددا

، معطوف شد، منابع اطالعاتی غربی تأیید کردند برای بحث در مورد بحران اوکراین امنیت سازمان ملل متحد که

راف اوکراین فرستاده است. به عبارت دیگر، روسیه علیرغم نظامی اط که روسیه تجهیزات و نیروها را به مراکز

گسترش نماینده خود در شورای امنیت اطمینان داد که قصد حمله به اوکراین را ندارد، همچنان به  توسطاینکه 

 دهد.برای تهاجم نظامی ادامه میتجهیزات نظامی 

 شرط بندی خطرناک 

اش است تا واشنگتن و متحدان اروپاییاستقرار نیروی نظامی بحران اوکراین،  پایانراه برای به نظر پوتین، بهترین 

های تهخواس امریکا مجبور شودو در نتیجه  ت و قادر به حمله به اوکراین استرا متقاعد کند که روسیه جدی اس

طرفی اوکراین و عدم . به عبارت دیگر، مسکو که خواستار حفظ بیرا برآورده سازد چند حداقلیروسیه، هر

بر سر وضعیت  فقتواند توااست، در این مرحله تنها می از آنبلغارستان و رومانی وستن آن به ناتو و خروج پی

دهد که دولت بایدن در رابطه با روابط آتی میرخورد آمریکا با این بحران نشان اما شیوه ب اوکراین را بپذیرد. 

توان معتقد است این فرصتی است که نمی ظاهراً پوتین نیزبه مسکو تعهدی بدهد. خواهد نمیاوکراین با ناتو 

: دیگر هیچ راه نددعتقغربی مبرخی تحلیلگران  .در اوکراین عقب نشینی کند اشبدون دستیابی به اهداف امنیتی

 فراری از جنگ وجود ندارد. 

ند. به اوکراین حمله ک پوتین خواهندنمیالت متحده، نه اروپا یا ترکیه، ایا نه تعدادی از ناظران بر این باورند که

های تحریمت این اقدام را داشته باشد، نه تنها با مقاومت شدید اوکراینی ها روبرو خواهد شد، بلکه أاگر پوتین جر



البته  .و روسیه را چندین دهه به عقب خواهد بردو دولت روسیه اعمال خواهد شد  او شخص علیهسابقه ای بی

، ضربه مهلکی به توان نظامی با هدف ایجاد فضای بی ثباتی و بدون تهاجماحتمال دیگر این است که روسیه 

 اوکراین وارد کند. 

، برای درخواست اوکراین یا احساس حمله، در صورت حملهبرای مسکو این است که  نکتهرین تکنندهنگران 

گزینه سوم و  ایت با الحاق آن موافقت خواهد کرد.عضویت در ناتو عجله خواهد کرد و این ائتالف در نه

در آینده قابل پیش بینی، اجتناب از تهاجم یا تجاوز به اوکراین و در عین حال حفظ ترین گزینه برای روسیه، ایمن

فضای تنش اطراف آن برای مدت طوالنی است. مسکو با اتخاذ سیاست صبر و شکیبایی امیدوار است که فشار 

ج آن تضمینی نیست و بسیار روسیه شود. اما این گزینه که نتایبر اوکراین منجر به تغییر دولت در کیف به نفع 

 .مواجه خواهد شد غرب پرهزینه است، با واکنش

 کسب نشینی پوتین بدونطی کند، تصور عقبهای آینده ها و ماهدر هفتهکه مسیری را هر در نهایت، بحران  

 ایاقتصادی و فشار یتحاکم میانروسیه، رابطه نزدیکی  پرفراز و نشیب، دشوار است. در تاریخ غرب امتیاز از

های غرب علیه توانند متحمل شوند وجود نداشته است. شکی نیست که تحریممیبرای بقای حکومت که مردم 

نی را اقتصاد جها صاد اروپا واقت ،و این امر خواهد شد روسیه به اروپاتوسط توقف عرضه انرژی منجر به روسیه 

 تحت تأثیر قرار خواهد داد.
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