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.  با هيچ استداللی توجيه پذير نيست است که غير اخالقی  نا برابر و ، يک جنگ غير قانونی  نظامی روسيه به اوکراينحمله 
امنيت  يه متعهد شد سکه در آن رورا  ١٩٩۴پيمان نقض کرده، المللی قوانين بينبنا بر اوکراين را حاکميت ملی اين جنگ 

دی اوکراين را ويران کرده،  اهای اقتصشهرها و زير ساخت ،1، زير پا گذاشتهاوکراين را با اقدام نظامی به خطر نياندازد
مسابقه تسليحاتی را جنگ سرد و ، کام مرگ فرستاده، ده ها هزار اوکراينی و روسی را به ساختهره اها اوکراينی را آوليونيم

  است.   قرار داده جهانی و جنگ بزرگ در آستانه يک بحران اقتصادی جهان را  و احيا کرده
  

جنگ را بازگشت روسيه ای دليل اصلی اين عده دارد. های متفاوتی وجود در باره علل شکل گيری اين جنگ نظريهبا اينهمه، 
مقصر را غرب ای ديگر در مقابل عده  سودای بازسازی امپراطوری روسيه ميدانند.و  یبه اقتدارگرايی، رشد ناسيوناليسم روس

ميکنند.  هبه عنوان حرکتی تدافعی و پيشگيرانه توجيرا به اوکراين امی روسيه ظتجاوز نميدانند و اين رويارويی اصلی  
غرب را در شکل گيری اين بحران سهيم ، اما اشتباهات تاکتيکی دنمله روسيه به اوکراين را محکوم ميکنحی ديگر، گروه
  به مبارزه عليه هر دو ارخواه  نيروهای ترقی و ز را جنگ بين دو امپرياليست جهانخوار ميدانندواين تجاای ديگر عدهد. نميدان
  ميخ. عل ميزند و يکی به به نجماعتی ديگر يکی  خوانند.میفرا 
  

  های برون رفت از وضعيت کنونی مفيد باشد.راهانداز و چشمتواند برای ارزيابی میبررسی اين داليل 
  

  باوری  توطئهاغراق و 
  

و با يک نقشه  که غرب عامدانه  ندهست  د و معتقدنميدانشکل گيری اين جنگ غرب را مقصر اصلی که  هايیتحليلبسياری از 
گاه  و  بينانه عواقغيرهايی ريهظن نگاهی توطئه باور و  ، غالبا بره استدر دام اين جنگ انداختروسيه را  شده  از پيش طراحی

   ند.ستهاستوارآرمانی 
  

به   اقتصادی گسترده طرحيک اجرای با  بايستی غرب م ،ن باور است که پس از فروپاشی شورویيبر اها ريهظيکی از اين ن
اقتصادهای  بازسازی  واجرای طرح مارشال با ه بعد از جنگ جهانی دوم گونه کهماند، کرمی کمکبازسازی اقتصاد روسيه 

غرب باز زدن  معتقد است که سراين نظريه  های افراطی گشت. استيسبه  افروغلتيدن اين کشوره زمانع اپا و ژاپن ويران ارو
سياست غرب  و هبودمشترک به داشتن يک دشمن  غربناشی از روسيه ستيزی و نياز حساب شده، ،  عامدانه  کاراز انجام اين 

  .داندمیشرايط کنونی گيری ت روسيه به اقتدارگرايی، ناسيوناليسم و شکلشبازگ مسئولرا 
 

ای نادرست است. ، مقايسهاروپا بعد از جنگ جهانی دومبعد از فروپاشی شوروی با شرايط ژاپن و اما مقايسه شرايط روسيه 
در اروپا در  جنبش های سياسی رايکال کمونيسم و  ،کامال ويران شده بوداقتصاد اروپا و ژاپن در اثر صدمات جنگ جهانی 

طرح داشت. به اين ترتيب رو بسيار نيرومند بود و چشم انداز بسيار روشنی در پيش اقتصاد آمريکا  ،ندحال پيشروی بود
نظام شوروی بطور داوطلبانه، بدون  از سوی ديگر،بود. ه ی برای آمريکا شدنی و قابل توجيه لحاظ اقتصادی و سياسبمارشال 

 و اقتصاد روسيه نسبتا نيرومند بود و  توانايی بازسازی خود را داشت ،چيده شدهای روسيه برهيچگونه صدمه به زير ساخت
  همچنين .نبود پيشرویدر حال شکل گيری و باشد مخالف منافع غرب چشمگيری که تحول سياسی  هيچگونهدر روسيه 

به اين ترتيب،  . که بتواند هزينه بازسازی روسيه را به دوش بکشد نيرو و چشم انداز سابق را نداشتديگر اقتصاد آمريکا 
  بود.  نشدنی و سياسی به لحاظ اقتصادی  »مارشال روسی« طرحيک  زاخود   جلب حمايت رای دهندگانبرای دولت آمريکا، 

  
روسيه   ،پس از فروپاشی شوروی ،که برای جلوگيری از فروغلتيدن روسيه به وضعيت کنونی مدعی است رظريه ديگ نيک 
زيرا نزديک از انجام اين کار جلوگيری کرد ا آمريکا ما .شدپيوست و در اقتصاد اروپا ادغام میبايست به اتحاديه اروپا میمی

های به واقعيتاين نظريه نيز دانست. منافع استراتژيک خود میبا نزديکی آن به آلمان را مغاير شدن روسيه به اروپا، به ويژه 
 

های امنيتی، متعهد شدند که تماميت ارضی کشورهای بالروس،  نامه بوداپست در مورد تضميندر تفاهم ١٩٩۴در سال   يه، انگليس و آمريکا روس     1
  ای خودهای هستهقزاقستان و اوکراين را با استفاده از زور به خطر نياندازند. در نتيجه اين پيمان بود که سه کشور ياد شده حاضر شدند از سالح

المللی نقض کرده، بلکه پيمانی را که با کشور دست بکشند. بنابراين روسيه نه فقط حاکميت ملی يک کشور ديگر را بنا بر قوانين جاری بين
  اوکراين بسته را نيز زير پا گذاشته است.  

  



2 
 

اقتصادی و . پس از فروپاشی شوروی، روسيه به هيچ وجه از شرايط و همگرايی توجه است کماقتصادی و سياسی روسيه 
دور از و بلند مدت حتی در افق ميان مدت  شرايط دستيابی به اين. برخوردار نبودسياسی الزم برای پيوستن به اتحاديه اروپا 

شواری و د اکه ببستگی داشت   بلند مدتای از اصالحات اقتصادی و سياسی مجموعه گسترده موفقيت تصور بود. همه چيز به 
در  به اتحاديه اروپا در شرايط موجود روسيه پيوستنبا توجه به بزرگی و گستردگی اقتصاد روسيه، . ندرفتمیبه کندی به پيش 

ه موجوديت آن ککرد کرد و آن را گرفتار بحران بزرگی میتحميل میهزينه بسيار سنگينی بر اقتصاد اتحاديه اروپا ، روسيه
  انداخت.را به خطر می 

   
ضرورت وجودی خود را کامال که پس از فروپاشی شوروی ناتو  است مدعیشود راستا مطرح مین نظريه سومی که در اي

انحالل ناتو را مغاير منافع  که نظامی آمريکا صاحبان و مديران صنايع اما . شدبايست منحل میو می  ه بوداز دست داد
با  تا  جنگ سرد را احيا کردند ظرف چند سال، بلکه در تنها از انحالل ناتو جلوگيری کردنده ، ندانستنداقتصادی خود می 

اين صاحبان صنايع نظامی پرچم دار صلح نيستند، اما   بتوانند منافع خود را در بلند مدت حفظ کنند.يک دشمن خارجی  ساختن
استوار نيست. پس  يک شناخت واقع بينانيه  بر پايهد وشبايست منحل توانست ومینظريه که بعد از فروپاشی شوروی ناتو می

متفاوتی بسيار توانست به نتايج که می  ه بودبسيار پيچيده و دشوار شد ذارگمرحله يک وارد روسيه از فروپاشی شوروی، 
در نيز روبرو بود. غرب با چالش های امنيتی ديگری افزون بر اين، فرايند به راحتی قابل پيش بينی نبود. نتيجه اين بيانجامد. 

های و تعميق همکاری اف ناتودتجديد نظر در اه مطلوب برای غرب باشد.  يک گزينهتوانست نمیناتو چنين شرايطی انحالل 
  ، گزينه مطلوب تری بود که غرب در پيش گرفت. ستراتژيک، امنيتی ونظامی با روسيها

  
با  ه، مواجهیتامين امنيـت انـرژحمايت از امنيت جهانی، که بر جديد از نقش خود  رتفسييک با ارائه  ناتو در اين راستا 

تالش تاکيد داشت، حمايت از حقـوق بـشر و دموکراسـی  و یمقابله با حمالت سايبرتروريستی،  یناشی از فعاليت ها یتهديدها
بـه همـين  قـرار گرفـت .  ناتورويکرد نوين، روسيه در شمار متحدين اين  به دنبال  . زدجديد منطبق ساد را با شرايط وخکرد 

به برنامه مشارکت برای صلح   ١٩٩۴شمالی و در سال    آتالنتيک  یهمکـار یروسـيه بـه شـورا١٩٩١منظـور در سـال 
مشترك در  یهمکار یبرا تریارچوب موثر هچتاسيس شد تا روسيه  - شورای ناتو ١٩٩٧در سال  ،پيوست. در ادامه

تا جايی پيش رفت که جيمز بيکر وزير امورخارجه سابق آمريکـا پيـشنهاد پيوسـتن   رونداين د. کنهاي مختلف فراهم زمينه
  يککه هـا معتقـد بودنـد آمريکـايیدر اين مقطع  روسيه نيز وجود داشت. یرسمی روسيه به ناتو را نيز داد. اين نگاه از سو

 . فراهم آوردامنيت جهانی  تامينجهانی کردن ناتو و  یميتواند زمينه را براو متحد بهتر روسـيه همراه 
 

بازگشت روسيه اصلی عامل حوزه نفوذ روسيه را  گسترش ناتو به است که اینظريه ميزآهای اغراق تحليلاين نمونه چهارم 
بر رشد  گسترش ناتو تاثير روسيه و ناتو ميداند.  استراتژيکهمکاری و شکست نيستی وشو ناسيوناليسم ،اقتدارگرايی هب

و  شوونيستی  ناسيوناليسم  ،اصلی بازگشت روسيه به اقتدارگرايی يلاما دال. انکار کردتوان تماما نمی را  ناسيوناليسم روسی
  . و سير تحوالت آن جستجو کرد هدرون جامعه روسيبازسازی امپراطوری روسيه را ميبايست در  سودای

  
نتيجه   برنامه موفقيت آميزی برای توسعه اقتصادی و سياسی کشور به اجرا بگذارد. روسيه نتوانست  ،بعد از فروپاشی شوروی

عمومی تحت عنوان خصوصی  تاراج اموال ، سيتماتيکفساد ش گستر ،فقر، بيکاری ، رکود اقتصادی،شديد تورماين امر 
  راه حل   عموم مردم بود. فزاينده يتینارضاو نظام حکومت رانی کل ناکارآمدی  ،مالی فاسد یگيری يک اليگارش شکل، سازی

قدرت يابی پوتين که در قالب  ناسيوناليسم بودبرای کنترل اين وضعيت بازگشت به اقتدارگرايی و دميدن در شيپور  کرملين
بازيافت جايگـاه از دسـت رفتـه روسـيه در عرصه   برنامهکرملين  ،اقتـصاد روسـيه هبود بافزايش قيمت نفت و با  تجسم يافت.

دستور  جماهير جدا شده را در کشورهای اروپای شرقی و  بازگرداندن طرح اتحاد اوراسيايی برای اجرای و نظام بين الملل 
تنها راه   پيوستن به ناتو رازيرا  ،را به شدت افزايش داد برای پيوستن به ناتون کشورها يااين امر تمايل کار خود قرار داد.  

     دانستند.فظ امنيت و استقالل خود می برای ح موثر
 

چرا اقدامات پيشنهادی باال تحقق نيافتند  اما برای توضيح اينکهروسيه ستيزی را نتوان تماما انکار کرد. و تاثير وجود شايد 
و  تنهايیتوانند به میمشکالت و مالحظات عملی  ،در هر چهار مورد باال .ردتکيه کو توطئه  روسی ستيزینيازی نيست به 

و  وارد کردن عامل روسيه ستيزی ، بدون آنکه نيازی بهتوضيح دهند که چرا اقدامات پيشنهادی باال تحقق نيافتندبه راحتی 
در شکل و ضروری تعيين کننده  یعامل، باشد فعال بوده ت باالدر معادالوجود داشته و هم اگر روسيه ستيزی باشد.  توطئه
نتيجه نهايی را تسهيل و تسريع  گيری  که شکلای بوده حاشيهفرعی و  عاملی حالت در بهترين نبوده است. نتيجه نهايی گيری 

     . 2کرده است
  

 
بعد از فروپاشی شوروی در  معتقد هستند که روسيه اند، نوشتهروسيه به اوکراين  ارتش حمله مورد که اخيرا در ای  مقالهبيات در بهروز آقای دکتر     2

ای در سرنوشت روسيه  توانست نقش تعيين کنندههای باال میغرب در زمينهموثرتر های رايط کمکش. در اين ای قرار داشت شرايط بسيار شکننده
های  گسستتاثير  پيرامونای ايشان حاوی نکات ارزنده  هافزون بر اين مقال. يانجامدن وضعيت کنونی به  در مسيری قرار دهد کهو آن را ايفا کند 

زمانه   تارنمایدر   ، »روسيه به اوکراين ارتش تاملی در باره تجاوز تحت عنوان «  برای توضيحات بيشتر به مقاله ايشان ست. نيز هجامعه اوکراين 
     مراجعه کنيد.
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  اشتباه تاکتيکی 
  

حوزه نفوذ روسيه    نيز وجود دارد که گسترش ناتو بهتری نظريه معقولاروپای شرقی پيآمدهای گسترش ناتو به در مورد اما 
به عنوان يک اشتباه تاکتيکی از سوی غرب که نه به عنوان عامل بازگشت روسيه به اقتدارگرايی و رشد ناسيوناليسم، بلکه  را

  مورد نقد قرار ميدهد.   ،ترغيب کردرا روسيه به اوکراين حمله 
  

اين سند هيچ  توافق کتبی است که دو طرف در پايان جنگ سرد به امضا رساندند. تنها پيمان «توافق نهايی درباره آلمان» 
به   ،، غرب در مورد عدم گسترش ناتو به اروپای شرقیاساسبر اين ناتو به اروپای شرقی ندارد. گسترش عدم اشاره ای به  

روح اين بيانيه رهبران روسيه پيوسته از نقض  اماروسيه تضمينی کتبی که ارزش اجرايی و حقوقی داشته باشد نداده است.  
اظهار داشت که گسترش  بيست و پنجمين سالگرد فروپاشی ديوار برلين  در  ٢٠١۴در سال  ميخائيل گورباچف   اند.سخن گفته

استدالل پيشتر از  اين  .شودمحسوب می ١٩٩١های داده شده در سال  های صادر شده و تضمينناتو به شرق نقض روح بيانيه
مطرح شده بود. بوريس يلتسين در نامه خود نوشته بود که روح نيز به بيل کلينتون  اینامهدر  ١٩٩٣سال سوی يلتسين در 

اسناد و مدارک موجود آی از ه پاربر پايه   .نهايی درباره آلمان» با گزينه گسترش ناتو به شرق منافات داردپيمان «توافق 
کرملين اطمينان داده  صورت شفاهی به کشورهای آمريکا، بريتانيا و آلمان غربی به  کهای از تحليلگران بر اين باوراند عده

  ر کار آنها نيست. وکه موضوع گسترش ناتو به شرق در دست بودند
  

  یبا وجود انتقادها . با پيوستن سه کشور چک، مجارستان و لهستان آغاز گرديد  ١٩٩٩نخستين موج گسترش ناتو در آوريل 
کشورهايی چون  در اين دوره . آغاز شد  ٢٠٠۴وج دوم گسترش ناتو از سال  م. روسيه، برنامه گسترش ناتو ادامه يافـت

عضو   ٢۶سازمان به   ی بلغارستان، رومانی، اسـلونی، اسـتونی، لتـونی، ليتـوانی و اسـلواکی بـه عضويت ناتو درآمدند و اعضا
روسـيه بـه آمريکا، چندان حساسيت  ی اقتـصاد یرافيايی و همچنـين نيازهـاغعضويت اين کشورها با توجه به فاصله ج. رسيد

با بهره گيري تا انگيخت و رهبران وقـت روسـيه بـا ايـن مـسئله کنـار آمدند. روسيه طی اين مدت تالش داشت ين کرميلن را بر
اما با   .ادامه دادبا ناتو و آمريکا  یاز همـين رو به همکار . دکنخود را بازسازی  اقتصادغربی   کشورهای یاقتـصاد تواناز 

کـشورهايی چون گرجستان، آذربايجان،  مستحکم شدن موقعيت پوتين، آغاز موج سوم که بهبود وضع اقتصادی روسيه و  
  .  را برانگيخت کرملين شديدبسيار  مخالفت  ،گرفتاوکراين، کرواسی و آلبانی را در بر می

  
پـوتين در سـال  آقای . با روي کار آمـدن ل شده بودردر حدی کنتروسيه با ناتو ابط وردر تنش  ٢٠٠٨ر مجموع تا سال د

روابط دو کشور دوباره بهبود   ٢٠٠١سپتامبر  ١١اما با وقوع حادثه  ،بـا مشکالتی مواجه شددو طرف  یهایهمکار ٢٠٠٠
 يکديگر راآمريکا و کرملين  ای کهگونه به ،را تقويت کردنـاتو و روسيه بين مـشترك  یافغانستان همکـار بحرانيافت. 

ه شدت روابط آمريکا و روسيه ب ٢٠٠٨از سال  اما  .ميدانستنداسالمی راديکال  یبا گروه ها هشـريک اسـتراتژيک در مواجه
  .گذاشت تيرگیرو به  فزاينده یو بصورت

  
  يستماقدام به ساخت سناتو همزمان يند. آدر  ناتوتوانند به عضويت ناتو اعالم کرد که اوکراين و گرجستان می ٢٠٠٨در سال  

را تهديدی برای موجوديتش توصيف کرد و با سرعت به اين   تاماين اقدامسکو   3چک کرد.موشکی در لهستان و دفاع 
، روسيه به گرجستان حمله کرد و کنترل ٢٠٠٨تصميم ناتو واکنشی تند نشان داد. تنها چند ماه بعد از نشست ناتو در سال  

رخوردار بودند طلبانی که از حمايت مسکو باوستيای جنوبی و آبخازيا را از دست تفليس خارج کرد. در اين مناطق، جدايی
سياسـی و  یهـاینـاتو بيـشتر همکـار ،استقالل کردند. به دنبال رويکرد تهـاجمی روسـيه و حمله اين کشور به گرجستان ماعال

روسيه بـه حـال تعليـق درآمـد. مالقات اوبامـا و مـدودف   –ناتو  یشورا ینظامی خود با روسيه را متوقف کرد و فعاليت ها
 توانست از تشديد بحران جلوگيری کند و روابط بين دو کشور تا حدودی باز سازی شد.  ٢٠٠٩ یدر جوال

  
ی هاهای گسترده مردم اوکراين بار ديگر روسيه و غرب را رودرروی هم قرار داد. اوکراينیاعتراض  پنج سال بعداما 

اين بار جمهور طرفدار مسکو را ساقط کنند. موفق شدند با حمايت غرب ويکتور يانوکوويچ، رئيس اوکراينوقت مخالف دولت 
و   های دونتسک و لوهانسک را از اوکراين جدا کردهايی از استان هم شديدتر بود. مسکو بخش ٢٠٠٨واکنش روسيه از سال 

ترين سطح پس از جنـگ سـرد تنزل يافت.  روسيه به پايين ورابطه ناتو  .جزيره کريمه را نيز به خاک خود ضميمه کردشبه
تعليق حال بحران اوکراين به  هدر واکنش ب ،با روسيهرا نظامی و غير نظامی خود  یهای، ناتو همکار٢٠١۴در آوريـل  

  درآورد. 
  

ه غرب در ارزيابی حساسيت های روسيه کم توجهی کرده و مرتکب  اند کمعتقدم در روابط بين الملل رئاليس نظريهطرفداران 
که امضای منشور مشارکت استراتژيک بين اياالت متحده  کسينجر معتقد است آقای اشتباه تاکتيکی شده است. برای مثال 

بعد با فاصله کوتاهی  .يک اشتباه بود ،پذيرفتيف برای عضويت در ناتو را که حق کی  ٢٠٠٨نوامبر  ن درآمريکا و اوکراي
 

يکا براي  استقرار سيستم دفاع موشکی ناتو دراروپای شرقی يکی ديگر از مشکالت پديد آمـده در رابطـه روسـيه و نـاتو در اين دوره بود . تالش آمر  3
اساس  گفتگوها بر ٢٠٠۶با گفتگوهای غير رسمی با لهستان و چک برای امکان سنجی اين طرح آغاز شد. در تابستان   ٢٠٠٢انجام اين کار در سال 

هاي مورد انجام گرفت. در نهايت ساخت پايگاههاي ره گير در لهستان  موشک بـراي اسـتقرار سامانه رادار در چـک و سـامانهيک طرح مشخص  
  آغاز گرديد.    ٢٠٠٨نظر در  
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اين  . باشدپذير میعضويت اوکراين در ناتو امکان ،های ناتوصورت رعايت معياردر  آمريکا تصريح کرد که از اين پيمان، 
کسينجر  رای پوتين غيرقابل تحمل بود.ب. اين چشم انداز يوستن اوکراين به ناتو را محتمل ساختپتصريح متعاقب آن و پيمان 

    . ميداندرا سوء مديريت غرب  اتاقداماين 
  

دفاع از  برای هم اساسا قدرت دفاع از خود در برابر روسيه را ندارد و ناتو اوکراين با توجه به اينکه  ،هارئاليستبه اعتقاد 
بايست به  و غرب میبود پيش بينی قابل  وگسترش نات بهواکنش روسيه  نيست، اوکراين حاضر به درگيری مستقيم با روسيه

، واکنش احتمالی گيری در مورد عضويت آنها و تصميم عضويت کشورهايی مانند اوکراين در ناتوحق حمايت از هنگام 
نيز را عالوه بر روسيه، غرب آنها گرفت. به همين دليل را در نظر می کشورهااين عليه روسيه نظامی  اقدامکرملين و احتمال 

بود غرب به مسکو  کافیجنگ اين  جلوگيری از وقوعبرای به باور اين منتقدان،  مقصر ميدانند.جنگ اوکراين  قوعو در
  پذيرفت.نخواهد به عضويت ناتو  را که اوکراين  هدتضمين د

  
   آرمان گرايی

  
به  است.  »اشتباه تاکتيکیيک «تر از بسيار فراتر و بنيادیکراين وا آمريکا درسياست خارجی از ها رئاليست انتقاددر واقع 

بر  نه  ،تدوين شوداصل اين بايست بر پايه و سياست خارجی می چرخدمی الملل بر پايه توازن قوا  روابط بين هاباور رئاليست
جی موجب رويارويی  در مديريت روابط بين الملل و سياست خارگرايی بی توجهی به توازن قوا و آرمان  گرايی. آرمانپايه 

  شود. ويرانگر می ی ، جنگ و نتايجنظامی کشورها
  

توسعه  در ناتو و دفاع از  در رابطه با حق عضويت اوکراين ،اين نظريه پردازان سياست خارجی آمريکا در اوکراينبه اعتقاد 
که رويکرد   هربار معتقداند جان مرشايمر و استيون والت  دچار آرمان گرايی شده است.   ،در اوکراين ليبرال دموکراسی

های ويتنام و عراق جنگآنها  . استبه بار آورده  نتايج ويرانگری  ،غالب شدهآرمانگرايانه بر سياست خارجی آمريکا 
تواند به می  نيز رفتار «آرمانگرايانه» غربد که در رابطه با اوکراين نعتقدامامر ميدانند و اين را نمونه های بارز    )٢٠٠٣(

  . جامدبيان مشابهینتايج 
  

روسيه    کوتاه آمدن در برابر قلدری«است آنها در اوکراين يسها را مبنی بر اينکه ليبرال  انتقادبر همين اساس رئاليست ها 
 ابر همين مبنو غرب نيز بارها قوا اداره ميشود  نمعتقداند روابط بين الملل بر اساس تواز هارئاليست را رد ميکنند.  »تاس

  . ه استدرتحميل ک کشورهای ديگررا به  خود هایخواسته
  

رای الزم بنظامی  تتجهيزاو بود  هی نشان دادواکنش قاطع و موثرتر رب در برابر اشغال کريمهچنانچه غکه  ای معتقداندعده
توانست از حمله روسيه به اوکراين جلوگيری کند. می ، بودگذاشته  اوکراينتيار خدر ازودتر در برابر روسيه را  دفاع

توازن قوا در اوکراين  های اين نگاه درک درستی از بنيان هارئاليستبه اعتقاد . کنندرد مینيز ها اين استدالل را رئاليست
کارساز باشد. اين اقدام  توانست نمی چنين اقدامی  کهای بود به گونهدر اوکراين توازن قوا شالوده  ، هااز ديد رئاليست ندارد.

گسترش   سکو ري انداختبه جلو میرا احتمال قوی زمان حمله روسيه به اوکراين  هبو  شدمیروسيه بيشتر موجب تحريک 
  . برداال میها را بدرگيری

  
. ميدانند خواست اين کشورها برای پيوستن به ناتوآسيا را ناشی از  ها گسترش ناتو به اروپای شرقی و کشورهای اورليبرال

و  ی و پيش از آن روسيه را مستقيما تجربه کردهوهای نظامی شورزدور تجاوبسياری از اين کشورها در گذشته نه چندان  
سرکوب  . مطمئن ترين راه برای حفظ استقالل و امنيت خود در برابر روسيه ميدانندپيوستن به اتحاديه اروپا و ناتو را 

به باور . تشديد کردو اين روند را بودن اين ترس و نگرانی را ثابت جدی  کريمه،  اشغالو  گرجستانحمله به ها، چچن
گيرند که عضو ناتو شوند، غرب یمدموکراتيک تصميم   رونديک مردم اوکراين در  وقتیدر چنين شرايطی، ها، ليبرال

  .استچنين گزينه ای حق اين کشورها  .در برابر اين خواست دموکراتيک مانع ايجاد کندتواند و نمیبايست نمی
  

اما  ،مخالفتی ندارندهيچگونه با دموکراسی در اوکراين  تاکيد دارند کهآنها ها استدالل باال را خلط مبحث ميدانند. رئاليست
ترکيه  اکنون اگر هماينکه کما به اين معنی نيست که ناتو بايد آن را بپذيرد.  تصميم دموکراتيک اوکراين برای پيوستن به ناتو 

به هنگام  آمريکا. خواهد کردموافقت ن آنبه شکلی دموکراتيک تصميم بگيرد که عضو اتحاديه اروپا شود، اين اتحاديه لزوما با 
حمله  واکنش احتمالی کرملين و احتمال  ميبايست اوکراينبررسی تقاضای و ناتو  بهبرای پيوستن  اوکرايناز حق مايت ح

که به  اعالم ميکندوقتی ناتو  .کردعمل می تر و مصالح بنيادی مالحظاتو بر پايه  گرفتمیبه اوکراين را  در نظر   هروسي
و با توجه به توازن قوا، اوکراين را در موقعيتی بسيار ضربه پذير رغم مخالفت روسيه، با عضويت اوکراين مشکلی ندارد، 

  قرار ميدهد.   خطرناک
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  رفتار تحقيرآميز
  

شديد نسبت به رفتارهای  تحساسي و خود کم بينیکنند که پس از فروپاشی شوروی نوعی حس تاکيد می گرانای از تحليل عده
او  اين روحيه در پوتين، حاميان  در روسيه رشد کرده است که روی ديگر آن رشد ناسيوناليسم روسی است. ميز غرب آتحقير

اظهار داشته است که ، مستقيم و غير مستقيم پوتين بارها ار مشهود و نيرومند است.يبسو نسل مسن و ميانسال روسيه به ويژه 
اين  بيند.تالش عامدانه برای تحقير روسيه میای از پوتين در هر رفتارغرب نشانهرفتار غرب با روسيه  تحقيرآميز است. 

های غرب تين بازتاب سياستواز اقدامات پاز همين رو است که در بسياری  نمايان ميشود. اغراق آميز  ه اشکالیبگرايش گاه 
بيانيه استقالل کوسوو   کپیهايی در بخشصادر کرد،  در مورد اشغال کريمه که پوتين  ایبيانيهبرای مثال، توان ديد. را می

برج   ١٩٩٩  در سال يف با تخريب برج تلويزيون آغاز شد، همان گونه که ناتوکیحمله به   .است که غرب از آن حمايت کرد
 . مورد حمله قرار دادبلگراد را تلويزيون 

  
گسترش ناتو به حوزه نفوذ  گران تاکيد ميکنند که سياست غرب در برابر روسيه، به ويژه در رابطه با اوکراين و اين تحليل
ای  هعدهای گيریموضعها و در صحبتبه اين حس در حال رشد در روسيه کم توجه بوده و آن را تشديد کرده است. روسيه، 

اعالم ميکند   آمريکاوقتی  ،هاترئاليس به عقيدهافزون بر اين، را مشاهده کرد.  رفتار ين های ااز رهبران غربی ميتوان نمونه
تر  برموقعيتی  در واقع خود را در روابط بين الملل در مشکلی ندارد،در ناتو که به رغم مخالفت روسيه، با عضويت اوکراين 

  .کرملين ناخوشايند است، که برای  نشان ميدهداز مسکو 
  

  است بهانه  ناتو
  

ن احساس ياوکراروسيه از گسترش ناتو به الصه کرد:  از سياست خارجی آمريکا در اوکراين را ميتوان چنين خها نقد رئاليست
قدرت دفاع از خود در برابر  ساسا  ا. آمريکا به اين مالحظه امنيتی روسيه توجه نکرده و در شرايطی که اوکراين خطر ميکند

و به اين ترتيب   حمايت کردهاز درخواست اوکراين برای پيوستن به ناتو تواند از آن دفاع کند، روسيه را ندارد و ناتو نيز نمی
نقد اين گزاره قرار دارد که روسيه  اين کانون در نظامی کند. قعيتی قرار داده که روسيه بتواند به آن حمله اوکراين را در مو

  پاشد. ها فرو میبدون اين گزاره، نقد رئاليست. از گسترش ناتو به اوکراين احساس خطر ميکند
  

مشکل روسيه در  پردازان  اين نظريهبه باور نند. داها را نادرست میرئاليستای ای از نظريه پردازان اين گزاره پايهعده
سه کشور بالتيک عضو ناتو هم  هم اکنون .نيست هور ناتو در مرزهای روسيضحاساسا و دليل حمله آن به اين کشور اوکراين 

را در   ناصلی حمله روسيه به اوکرايگاه دليل ين ناو نيروهای نظامی ناتو در مرز روسيه حضور دارند.   مرز روسيه هستند 
کراسی در کشورهای  وهراس از توسعه دم، احيای امپراطوری روسيهکند، مانند تالش برای های ديگری جستجو میعرصه 
ساختن يک دشمن خارجی برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی نظام حکمرانی روسيه، فساد  و  ه اوکراينژبه وي ،همسايه

  . سيستماتيک و مشکالت اقتصادی و سياسی ناشی از الگوی توسعه رانتی نفت محور
  

امکان به بسياری از  قدرت بزرگ جهانی است و حوزه نفوذ روسيه بايد تا حد يک پوتين اعتقاد قاطع دارد که روسيه 
و نقطه شروع  ای برخوردار استويژهاهميت از اوکراين  ارچوب ذهنیهدر اين چ . های شوروی سابق گسترش يابدجمهوری

در روند  ،هاتوسط بلشويک ١٩٢٢در سال و  واقعی نيستو دولت يک کشور اساسا اوکراين معتقد است  پوتين  .مناسبی است
  .همواره بخشی از روسيه بزرگ بوده است از نظر تاريخیاوکراين   ویبه باور ساخته شد.  شورویاتحاد جماهير تشکيل 

  
از ديد او در  . پوتين از گسترش دموکراسی در کشورهای همسايه روسيه، به ويژه اوکراين هراسان استافزون بر اين، 

های خطرناکی را دريافت کنند و خواستار دموکراسی در  ايده است صورت وجود اوکراين دموکراتيک مردم روسيه ممکن
  .روسيه شوند

اقتصاد روسيه يک اقتصاد رانتی  قرار دارد.  و نظام حکمرانی آن و سياسی روسيه ناکارآمدی ساختار اقتصادی  دليل سوم در
که ساختار سياسی و نظام برد رنج می یيقمفساد سيستماتيک و مشکالت بسيار عمتکی به درآمد نفت و گاز است و از 

قدرت در آن بيش از اندازه متمرکز پاسخگو و کارآمد نيست، روسيه نظام حکمرانی   حکمرانی روسيه قادر به حل آنها نيست.
  های آن رخنه کرده است. عرصه ناکارآمدی در تمام و فساد و   کاهش يافتهای آن به شدت ، ظرفيت حرفه و شخصی شده است

بحران  کنترل و  ای برای سرپوش گذاشتن بر اين وضعيتسيلهجنگ اوکراين برای پوتين واين وضعيت قابل دوام نيست. 
 و ماندن بر سر قدرت است.   کشور يک  اتسيستم

در  حمله روسيه به اوکراين دليل اصلی است.  مند و داخلی نظام یسرشتحمله روسيه به اوکراين دارای در هر سه مورد باال، 
  .قرار دارد، و نه در عامل خارجیاقتصادی و سياسی روسيه مکانيزم درونی تحوالت و ساختار 
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  ی املچند ع پديده
  

اند. موثر بودهعوامل متعددی است که درآن ای پيچيده و چند عليتی اوکراين پديده  بهواقعيت آن است که تجاوز نظامی روسيه 
ور شدن اين جنگ  نقش ساختار اقتصادی، سياسی و نظام حکمرانی روسيه را در شعله  و دل بنيادی هستنمای از اين عوادسته

.  عوامل ساختاری را فعال ميسازند ،تلنگر نهايیبا زدن ، رچاشنی و يا کاتاليزوعواملی هستند که مانند  دوم دسته نشان ميدهند.
برجسته  را امل عوگونه  نقش اينهايی که تحليل از جمله اين عوامل دانست. آمريکا را ميتوان  اشتباه سياست خارجیعامل 

و ای ميتوانند نقش آفرين و گاه حتی حاشيه خارجیعوامل چگونه نشان ميدهند که در چهارچوب ساختار مفروض، کنند می
عوامل ای نيست. سازندهعوامل از اهميت بيشتری برخوردار است، بحث از کدام دسته بحث بر سر اينکه  .باشندتعيين کننده 

  کنند. يت خاص خود برخوردارند و نقش خاص خود را ايفا می هر دو دسته از اهم
  

  موقعيت روسيه
 

های بسيار سنگينی برای روسيه به همراه داشته است. عليرغم تصور اوليه  حمله روسيه به اوکراين هزينهامروز تا به 
کرملين، ارتش روسيه با مقاومت شديد اوکراين مواجه شده است. اوکراين موفق شده است تا روسيه را از دستيابی به يک 

روسيه تا همين جا نزديک تلفات انسانی ارتش يه وارد کند. پيروزی سريع بازدارد و صدمات سنگينی بر نيروهای نظامی روس
 4. ندارد نچچ روسيه در وی در افغانستان و شورهای طوالنی جنگاز تلفات که دست کمی  هزار نفر ارزيابی ميشود ١٠به 

  ارتش روسيه تجهيزات نظامی قابل توجهی را نيز از دست داده است. 
  

های عليرغم تصور اوليه پوتين مبنی بر اينکه غرب توانايی اتخاذ تصميم های سخت را ندارد، غرب موفق شده است تا تحريم
  بسيار سنگين و کمر شکنی را عليه روسيه به اجرا بگذارد. اقتصاد روسيه شديدا به درآمد نفت و  گاز وابسته است. 

،  ل شديد در تعامالت مالی و انتقال نفت روسيه به بازارهای جهانی شده استهای فعلی غرب و متحدان آن باعث اختالتحريم
به نيز نفت روسيه و نقل و بيمه حمل هزينه . صادرات نفت روسيه به کمتر از نصف کاهش يافتدر ماه مارس  بطوری که

تحريم های گسترده  5.فروشدهای بسيار باال ببا تخفيفرا . اکنون روسيه ناچار است تا نفت خود است هشدت افزايش يافت
در ظرف مدت کوتاهی  وبلها را چند برابر کرده است، بطوری که رها و نظام مالی روسيه تاثيرگذاری اين تحريم بانک

    ه است. سوم ارزش خود را از دست داد حدود يک
  

را عليه روسيه به شدت بسيج کرده و روسيه را در جهان منزوی ساخته است.  افکار عمومی جهان حمله روسيه به اوکراين  
حال  کشورهای سوئد و فنالند که تا به حتی  اين اقدام عزم کشورهای اور آسيا برای پيوستن به ناتو را قوی تر کرده است. 

 .بيشتر از هميشه تقويت کرده است ناتو را افزون بر اين، اقدام روسيه اند. افتادهبه فکر پيوستن به ناتو  اند،طرف بودهبی
از  کهپذيرفته است و  هافزايش دادميليارد يورو  ١٠٠ بودجه ارتش خود را فوری اليحه  يکبا تصويب دولت آلمان بطوری که 

از اين پس قوی احتمال به . ناتو کندرا صرف هزينه های نظامی  خودساالنه معادل دو درصد توليد ناخالص داخلی  اين پس
  تر خواهد شد.   تنگحلقه ناتو عليه روسيه 

  
اين کشور را به تصرف کامل درآورد و يک دولت دست   ،خاک يکسان کردن اوکراينقساوت و با با ممکن است پوتين بتواند 

هد بود. در  ااما حفظ اين وضعيت برای روسيه بسيار دشوار و پر هزينه خو نشانده روسيه در اوکراين بر سر کار آورد.
ت  اوکراين مديري  به رو خواهد شد که توسط غرب حمايت و توسط دولت برکنارشده با مبارزات چريکی روروسيه  اينصورت

  د و در بلند مدت روسيه را از پا در آورد. بيانجامعمال ميتواند به افغانيزه شدن اوکراين خواهد شد. اين سناريو 
  

های بلند مدت بسيار سنگينی بر روسيه تر باشد. اما اين سناريو نيز هزينهيه اوکراين شايد برای روسيه شدنی  زسناريوی تج
های نظامی و های الزم برای ارائه کمکاقتصادی و انزوای سياسی گرفته تا هزينه هایتحميل خواهد کرد، از هزينه تحريم

  اقتصادی به مناطق جدا شده که بار سنگينی بر اقتصاد روسيه خواهد بود.
   

د ساخت تا از اهداف حداکثری خود در اوکراين عقب بنشيند. از سوی ديگر، پوتين  ناحتماال اين تحوالت پوتين را مجبور خواه
به دست آوردی احتياج خواهد داشت تا بتواند تجاوز نظامی به اوکراين را برای مردم روسيه توجيه نمايد و از فروپاشی قدرت 

رار بگيرد، برای حفظ خود و رژيم خود، در  خود جلوگيری کند. اين امکان همچنان وجود دارد که چنانچه پوتين در تنگنا ق

 
 نفر بود.   ١١٠٠٠در جنگ عليه چچن ارتش روسيه ت  تلفانفر و  ١۵٠٠٠تلفات انسانی ارتش شوروی در جنگ چهارده ساله عليه افغانستان      4
  
  ٢.٨ميليون بشکه صادرات نفت خام و  ۵ها، روزانه روسيه سومين توليدکننده و دومين صادرکننده بزرگ نفت در جهان است. روسيه قبل از تحريم   5

درصد از مصرف جهانی نفت است. قبل از تهاجم نظامی   ٧ميليون بشکه صادرات ميعانات و مايعات گازی و محصوالت نفتی داشت، که معادل 
شد. سهم بازارهای آسيايی از واردات نفت روسيه اندک است.  مهمترين اوکراين، بيش از نيمی از صادرات نفت روسيه راهی اروپا می  روسيه به

های ونزوئال را آغاز کرده است. با احيای برجام، ايران  . دولت آمريکا مذاکره برای لغو تحريمهستند  منبع جايگزين نفت روسيه کشورهای اوپک
ک چهارم آن  ي ميليون بشکه صادرات نفت داشت که  ٢.۵های آمريکا روزانه اند بخشی از نفت روسيه را جايگزين کند. ايران قبل از تحريمنيز ميتو

  شد. راهی اروپا می
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دست به اقداماتی بسيار پر خطر بزند، مانند کاربرد سالح های شيميايی و بيولوژيکی، گسترش دامنه جنگ   ،يک قمار بزرگ
  به ساير کشورها و حتی استفاده از سالح هسته ای.  

  
پذيرش الحاق کريمه : ، که عبارتند ازت فرموله کرددر نيمه ماه مارس روسيه اهداف خود در جنگ اوکراين را در سه خواس

و تعهد بيطرفی اوکراين و حذف تقاضای پيوستن به ناتو از قانون اساسی دونباس و لوهانسک به روسيه، جدايی دو جمهوری  
ون شود آن. اماشرايط از ثبات کافی برخورادر نيست و اهداف و استراتژی جنگی روسيه در اوکراين ميتواند با سرعت دگرگ

  و بسته به سير تحوالت، مسيرهای بسيار متفاوتی در پيش بگيرد. 
  

  غرب  ردشوا چالش
  

ی که هايای از متغيرمجموعهبايست بين  زيرا می  . غرب در موقعيت دشواری قرار دارد، روسيه تجاوز نظامیبا  همقابلبرای 
قيم با  رويارويی مستاز  تا حد ممکنبايست  يکسو می زا ايجاد کند. مطلوبيک تعادل  قرار دارندشديد در تنش  با يکديگر

بتواند   تا باشد قویزه کافی انشان دهد که به اندواکنشی  .بايست از اوکراين حمايت کند. از سوی ديگر میخودداری کندروسيه 
ای انتخاب کند که دارای  گزينهميبايست  همچنين، د.شوروی سابق بازدارهای ساير جمهوری در توسعه طلبی روسيه را از 

تحمل پذير انرژی روسيه، هزينه اقتصادی آن برای اروپا اروپا به شديد با توجه به وابستگی  ، به ويژهاشدبهزينه  کمترين
ايجاد  ار باشد.  گچين، سازمقابله با ، به ويژه ارجی خودخ ای سياستهساير اولويتکه با گزيند برسياستی افزون بر اين،  باشد.

  نيست.از آزادی عمل قابل توجهی برخوردار و است محدود  غربعمل  عرصه دشوار است. بسيار چنين تعادلی 
  

غرب را  موفق شده است دولت آقای بايدن  .از آزمون اين جنگ سربلند بيرون آمده است ،به رهبری آمريکا ،غربتا  اينجا 
افکار عمومی جهان را    ؛اقتصادی فراگير و بسيار سنگينی را عليه روسيه به اجرا بگذاردهای تحريم ؛عليه روسيه متحد کند

در اختيار  تجهيزات نظامیآوری و نفاطالعاتی،  های مالی، کمکمقادير قابل توجهی ؛ عليه تجاوز نظامی روسيه بسيج کند
های  از درگير شدن ناتو و پذيرش ريسکهمزمان  .روسيه مقاومت کندتجاوز بتواند در برابر اين کشور تا اوکراين بگذارد 

  بسيار پرهزينه جلوگيری کند. 
  

زيرا   ،، روسيه را غافلگير کرده استهای اقتصادی سنگيناعمال تحريميک جبهه واحد عليه روسيه و  موفقيت غرب در ايجاد 
برای  وردها تآتشديد و ادامه جنگ، حفظ اين دسبا اما  را نداشت. ی و سريع نيرومند، انتظار چنين واکنش يکپارچههيچگاه 
  دشوار خواهد بود.غرب 

  
استراتژی ميتواند دو اين در ادامه  تجاوز نظامی را برای روسيه باال ببرد.  هزينهاستوار است که پايه استراتژی غرب بر اين 

يک توافق يافتن برای وادار کردن روسيه به ترک مخاصمه و مذاکره دوم، تغير رژيم؛  ،نخست .مسير متفاوت در پيش بگيرد
         . قابل قبول

  
های از تحريم یناش در نتيجه مشکالت  ،ایکرملين و يا يک قيام تودهدرون يک کودتا در تغيير رژيم ميتواند از طريق 

است  رو اندازی که در پيش ، اما در چشم نيستندسناريوهايی گرچه بعيد چنين صورت بگيرد. ضايعات جنگ اقتصادی و  
پرهزينه و بلند   یراه کار ديگر افغانيزه کردن اوکراين و شکست پوتين از طريق يک جنگ فرسايش  رسند.ر نمیه نظمحتمل ب

اين راه کار ممکن است با هدف تغيير رفتار روسيه آغاز  پر خطر است. ، اما بسيار باشدشدنی  گرچه مدت است. اين سناريو
احتمال توسعه  اساسا سناريوهای تغيير رژيمتواند به سرعت و به راحتی به استراتژی تغيير رژيم فرا رويد. اما میشود، 
به يک قمار  ستگيرد ممکن است دبچنانچه پوتين در تنگنا قرار  .دندهرا افزايش می  ایو جنگ هسته ، درگير شدن ناتوجنگ

  جنگ جهانی بکشاند.  کبزرگ بزند و جهان را به ي
  

  سخن پايانی 
  

جهان ه و بقياعضای ناتو ، جنگ اوکراين هنوز به پايان نرسيده و فعال روشن نيست که چه پايانی در انتظار روسيه، اوکراين
ب تنها راه حل معقول و مطلو. ندارداما تمام مالحظات باال حاکی از آن است که اين جنگ يک راه حل نظامی . خواهد بود

گرچه مذاکراتی در دست انجام است،  در حال حاضر، است. برای همه طرفين مذاکره و يافتن يک راه حل قابل قبول و پايدار 
تا اين  امتيازهای الزم را به يکديگر بدهند نيستندف اين مناقشه حاضر سه طربه نظر ميرسد تا شرايط بدتر نشود متاسفانه اما 

    به پايان برسانند.با سرعت جنگ را 
  

 به ميتواند اوکراين عليه روسيه جنگ .است سرد جنگ گرم، جنگ  ادامه . يابد نمی پايان راحتی  به است شده آغاز که جنگی
 ؛دهدطلبی را در سطح جهانی گسترش  فضای جنگ و جنگ ؛بيانجامد جهان در یتسليحات همسابق گسترش و ميليتاريسم

و استبداد در جهان   ارگرايیدديدی از اقتجبه موج  ؛دنکدمکراسی و صلح را تضعيف  کند؛ ناسيوناليسم شوونيستی را تقويت 
در برابر اين تجاوز سياستی که غرب . ای باشدهای هستهاستفاده از سالح وجهانی جديد و حتی آغازگر يک جنگ  بيانجامد
       نگر ايفا کند.راای ويهظرفيت کننده در خنثی سازی اين نتواند نقشی تعييمیخواهد کرد دنبال نظامی 


