
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  

 جنگ اوکراین و تاثیرات جیوپولیتیک آن بر منطقه و افغانستان

 

 منطقوی و اسرتاتژیک مطالعات مرکز

 

  387 شامره:

 (هـ ش 1401رسطان  31الی  25ز )ا

است که به  یوار هفتهو اجتامعی اقتصادی ، امنیتی، اين نرشيه مجموعۀ تحليل رويدادهای مهم سياسی
گردد تا توسط مرکز مطالعات اسرتاتژيک و منطقوی تهيه و نرش می ليسی و عربیهای پشتو، دری، انگزبان

 د.ساز از آن استفاده مناينگذار و پاليسینهادهای سياست
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 جنگ اوکراین و تاثیرات جیوپولیتیک آن بر منطقه و افغانستان
 

 مقدمه

به معنای قرار گرفنت مسکو در یک آزمون  ،جامهیر شوروی سابقاتحاد جنگ روسیه در اوکراین بعد از فروپاشی 
سیاسی و فروپاشی  انزوایسعت دهد؛ یا به سطح تواند روسیه را تا مرزهای شوروی سابق و تاریخی دیگر است که می

 اقتصادی تنزیل دهد.

 از هر زمان، اکونومیک استو جیو ، جیوکلچر، جیواسرتاتژیک، متشکل از نظم جیوپولیتیککه نظم منطقه و جهان 
رس آغاز فصل جدیدی از نظم منطقوی اوکراین  جنگ در این میان،. در عرص جهانی شدن قابل درک است دیگر
مرزهای  ۀمنیت و ثبات کشورها در محدودا کنیم که ممکن نیستگی میزمانی زندهما در ، چون آیدحساب میبه

 ی زمان ما است.گذاری الزمهواهیم یا نخواهیم اثرپذیری و اثر تعریف شده شان باقی مباند. ما بخ

، و در حال حارض نیز از جایگاه مرکزی و بارزی داشته استبندهای سیاسی منطقه وجهان همواره در زدو  افغانستان
است و از سوی دیگر  مشاهدهسو اهمیت و جایگاه افغانستان در این تحوالت بزرگ منطقوی و جهانی قابل  یک

 نیاز به بحث بیشرت دارد.نیز تاثیر این تحوالت بر حال و آیندۀ این کشور 

تحوالت تاثیر  .2اهمیت جغرافیایی اوکراین برای روسیه  .1 ذیل مترکز دارد. مباحث چهارگانه رویاین نوشته 
 بدین ترتیب،. جایگاه افغانستان در نظم منطقویو  .4سفرهای پوتین به کشورهای منطقه  .3منطقه  بر جیوپولیتیک 

 مورد تحلیل قرار گرفته است.فوق  مباحث چهارگانۀ تناظر درمنطقه و افغانستان  برتاثیر جنگ اوکراین 

 

 جغرافیای اوکراین برای روسیهاهمیت 

ی امنیتی به عنوان منطقه ۱۸۱۲از سال  این کشور و جغرافیای اوکراین دومین کشور بزرگ بعد از روسیه در اروپا است
خصوص در در امتداد مرزهای غربی روسیه قرار دارد. این رسزمین در طول جنگ جهانی دوم به کهبرای روسیه بوده 

 کیلومرت از اوکراین بگذرد ۱۶۰۰چون آملان مجبور بود برای رسیدن به روسیه  ،خود را داشتنقش ویژۀ شکست آملان 
اوکراین بود که توانست روسیه را از  جغرافیای، ی شکست آملان در این جنگتا به مسکو برسد. یکی از عوامل عمده
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د کیلومرت کاهش خواه ۴۰۰ شکست محتوم نجات بدهد. اگر این کشور به دست ناتو بیافتد رسیدن به مسکو به
 فت. یا

برخوردار  نیز تاریخی و مذهبی ۀالعاداهمیت فوقاز اسرتاتژیکی برای مسکو تیکی وجیو لیاوکراین جدا از اهمیت جیوپو 
کل گرفته خاستگاه تاریخی خود که اولین دولت روس در آن شی ها به کییف به مثابهتاریخی، روساز لحاظ . است

 لحاظ مذهبی، کییف خاستگاه و محل بنیان کلیسای ارتدوکِس روسیه محسوب میشود.از و  است، مینگرند

: کشوری که قلب جهان )هارتلند( را در ترصف گویدمی انگلیسی ولیتیکپردازان جیوپنظریهیکی از مکیندر  لفوردها
، شودجغرافیه مورد نظر مکیندر پنداشته میبخشی از  کهرشقی  کل جهان تسلط خواهد داشت. اروپایبه ، داشته باشد

 و یکاسرتاتژند جیو ه، اوکراین از اهمیت بلرود. با توجه به موارد یادشدبه حساب می نآ اوکراین یکی از اجزای مهم 
ها معتقدند روسیه با برای روسیه برخوردار است. اکرث اسرتاتژیست به ویژه، پولیتیک برای هر قدرت بزرگ جهانیجیو

 ؛ لذا از دید راهربدینخواهد بود یابدون اوکراین، چیزی فراتر از قدرت منطقهاما اوکراین یک قدرت جهانی است 
 اوکراین در کانون مترکز مسکو است.

امنیتی و حیات خلوت برای  یاوکراین یک منطقهدلیل اینکه اوکراین برای روسیه اهمیت دارد این است که رسزمین 
پیوسنت اوکراین به ناتو می تواند یک تهدید را برای روسیه در مرزهایش به وجود آورد زیرا با پیوسنت ، روسیه است

 اوکراین به ناتو اوکراین میزبان موشک ها و نیروهای ناتو خواهد شد.

 

 منطقه بر جیوپولیتیکتاثیرات 

ا بای برق آسا و دارای دستاوردهای رسیع و محسوس باشد، شد حملهحمله روسیه به اوکراین که در آغاز تصور می
البته پایان مشخصی هم برای آن قابل تصور نیست. این جنگ هر چند در  .می شود ترروز بطی و پیچیده هرگذشت 

هرها و تأسیسات زیربنایی این کشور رشق اروپا را به گام  نخست زندگی مردم اوکراین را تحت تأثیر قرار داده و ش
های اوکراین خالصه منی شود. ی قطع و یقین به مرز آن به گونه پیامدهایی تبدیل کرده است؛ اما امخروبه

 نگاه کرد: توانمیکشورهای منطقه از دو منظر  جنگ اوکراین را بر پیامدهای

 یسسیا نگاهنخست: 

 وضعیتی جهانی پیرامون گی جامعهرا کمرنگی و بی عالقهتوان نخستین تبعات جنگ اوکراین وع نگاه میبا این ن
در نتیجه این بدون شک  .دانستمیالدی  ۲۰۲۱سال گست ای پس از پانزده این کشورمشکالت مردم  و افغانستان
و قضیه شد  سپرده یبه فراموش تا حدی یتوسط جامعه جهان این کشوردر  یافغانستان و بحران انسان ،تحوالت
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تاثیر جنگ اوکراین بر فقر و گرسنگی کنونی در افغانستان نیز مشهود . اوکراین توجه جهانیان را به خود جلب کرد
نیز از این افغانستان جنگ زده  که است داشتهناگوار  ریبر اقتصاد جهان تاث در مجموع این جنگ از یک سو، است.

و از سوی دیگر،  بلند رفته استدر افغانستان و مواد سوخت  ینرخ مواد خوراک به ویژه ،بهره مناندهتاثیر ناگوار بی 
 .بی جاشده گان جنگ اوکراین تخصیص دهد خود را به یهاکمک بیشرت یجامعه جهان تا شدسبب  نیجنگ اوکرا

روسیه به  گونۀ کامل فراموش نشود.به این کشور  غانستان باعث می شود که، موقعیت جیوپولیتیک افاین با وجود
سمت و سویی به خود بگیرد که به بحران افغانستان  تا عنوان یک بازیگر عمده در قضیه افغانستان در تالش است

سخن نیز ت اسالمی . به همین دلیل در این اواخر مقام های روسی از احتامل به رسمیت شناخنت امار نفع آنها باشد
باز خواهد  امارت اسالمیبرای  و بین املللی که بدون شک تحقق آن دروازه های سودمندی در سیاست منطقوی هزد
 .به هر صورت افغانستان را در بالک روسیه قرار خواهد داد، ولی کرد

کمرنگ شدن بحران فلسطین و  توانکه می قابل توجه بودهسایر قضایای جهانی نیز  برایپیامدهای این جنگ 
نتیجه و بیو توافق برنامه اتومی ایران با غرب به انزوا رفنت برجام  هم و یا ارسائیل در فلسطیناقدامات ضد برشی 

جنگ اوکراین مترکز سیاستمداران بر این . اشاره کرداین توافق بین املللی  رسیدن نتیجهها برای به ماندن تالش
های این توافق، بر پیچیدگی بیش با ایجاد زوایای جدیدی در روابط ایران با هر یک از طرف مسأله را از بین برد و

، اتحادیه اروپا تعویق پیوسنت بهترکیه هم به دلیل ، ولیتیکی این جنگی تحوالت جیوپ. به ادامهاز پیش آن افزود
 .ولت آمریکا نادیده گرفته شده استو در سالهای اخیر تا حد زیادی توسط د ناراضی استی اروپا از کشورهای قاره

الرغم وعده و وعیدهای موقعیت را برای تالفی جویی و نشان دادن نقش اسرتاتژیک خود غنیمت شمرده و علیترکیه 
ی کشتی های جنگی اولیه، به بهانه توافقات دوجانبه با روسیه، در عمل از بسنت تنگه های بسفر و داردانل به رو 

چند ترکیه و باشد، طفره رفته است. در واقع هر روسیه در دریای سیاه که می توانست در فرایند جنگ بسیار اثر گذار 
کوشد با بهره ، قره باغ و حتی اوکراین با هم اختالف نظرهایی دارند، اما اردوغان میاروسیه پیرامون سوریه، لیبی

همیشه در دسرتس نیست؛ این بار منی  پیامن ترکیه همکه غربی خود بفهامند گیری از این بحران، به متحدان 
جنوب رشق ناتو را بازی کند. بنابراین به نظر می رسد در  جبهۀون گرفنت امتیاز، نقش نگهبان خواهد به راحتی و بد

درت و قابلیت بسیج یگر از قپا دمریکا و ارواهای جنگ اوکراین مشخص شد قدرتهای غربی از جمله جریان یارگیری
گذشته برخوردار نیستند. در مقابل، کشورهای منطقه غرب آسیا نیز از سیاست حرف شنوی و پیروی رصف از  ۀکنند
تر متامیل شده اند. این کشورها انهو منفعت جوی گرایانهواقعهای غربی فاصله گرفته و به سمت رویکردهای قدرت

مریکا و اروپا، تعهد ویژه ای به هم پیامنان سابق خود ندارند و در ادر جریان جنگ اوکراین نشان دادند که همچون 
 ستند. هی پرآشوب بین املللی به دنبال منافع ملی کشورهای شان صحنه
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در حال ان متحد اسرتاتژیک و سنتی امریکا نسبت به جنگ اوکراین کشورهای جنوب آسیا من جمله پاکستان به عنو 
، هرچند نخست وزیر پیشین این کشور در تالش نزدیک شدن بیشرت بیشرت موقف بی طرفانه اختیار کرده استحارض 

انی در وزیر مشاور در امور خارجه پاکستان طی سخن  کهر حنا ربانی، ی مثال. به گونهبه روسیه در برابر امریکا بود
پاکستان خواهان روابط متوازن، عینی و »:  گفت« و اوکراین؛ بحران فراتر از مرزهاجنگ روسیه »کنفرانس زیرنام 

گسرتده مبتنی برمنافع متقابل و احرتام متقابل با همه قدرت های بزرگ است و با همین رویکرد توقف فوری 
این مقام «. کندا مطالبه میامسی برای پایان جنگ ر ها میان طرفین درگیر در اوکراین و پیشربد دیپلخصومت

های ناشی از جنگ را برای چند دهه در مرزهای خود تجربه کرده ها و رنجپاکستانی تاکید کرد که کشورش آزمایش
است، و با درک این وضعیت خواهان توقف فوری خصومت ها و استفاده از دیپلامسی و گفت و گو برای پایان فوری 

 ا در اوکراین است.هدرگیری

 نگاه اقتصادیدوم: 

ی خوراک هاروغنیات و دانه، از منظر اقتصادی نیز باید اعرتاف کرد که روسیه و اوکراین دو منبع مهم تأمین گندم
از سوی دیگر جایگاه ویژه روسیه در صادرات نفت و گاز باعث می شود نتایج جنگ اوکراین به خود  .هستند گانپرنده

مریکا ادنبال داشته باشد. روسیه پس از  ای و بین املللی نیز بهمنطقهلرزه های این کشور محدود نشود و تبعات و پس
میلیون بشکه اعالم شده که نیمی  ۵بزرگ نفت در جهان است. صادرات روزانه نفت روسیه حدود  ۀکنند تولید دومین

ین درصد گاز مورد نیاز خود را از روسیه تام ۴۰کشورهای اروپایی می شود. از سوی دیگر اروپا حدود  یاز آن روانه
نگ اوکراین عالوه سبب می شود ج، د یاد شدهتأمین موار  یروسیه و اوکراین در چرخه یکند. بنابراین جایگاه ویژهمی

منطقه داشته باشد. جنگ اوکراین  رب اخصا  ، برجهان بر ابعاد امنیتی و نظامی، ابعاد سیاسی و اقتصادی فراوانی نیز
بحران گرانی مواد غذایی  باعثخاورمیانه و جنوب آسیا تأثیر داشته و به ویژه به طور مستقیم بر معیشت مردم جهان 

  محسوس است.نیز به شدت که این روزها در بازارهای افغانستان  یاست؛ چالششده و کاهش قدرت خرید مردم 

 

 سفر پوتین به کشورهای منطقه

ریس جمهور  جمله به تاجکستان سفر داشت.به کشورهای آسیای مرکزی من اخیرا رئیس جمهور روسیه پوتین والدمیر
یس جمهور تاجکستان عازم دوشنبه شد. این دومین سفر والدیمیر پوتین بعد از ئن ر روسیه به دعوت امام علی رحام

روابط تاجکستان و »: گفتیس جمهور تاجکستان در این مالقات ئن ر قزاقستان به تاجکستان بود. امام علی رحام
ما دارد. روسیه رشیک اسرتاتژیک و کلیدی ما بوده و متام  های سیاست خارجیی در اولویتاروسیه جایگاه ویژه

 .«های همکاری با آن برای ما مهم استگیریجهت 
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ی بسیار مهم است. ابرای ما مواضع تاجکیستان پیرامون مسایل منطقه»نشان کرد:  والدیمیر پوتین خاطر ،به ادامه
، دانیدیشود. هامنطور که مدر منطقه محسوب می بنا بر این تاجکستان یک کشور کلیدی برای حفظ امنیت و ثبات

«. مرزهای جنوبی فدراتیف روسیه است در اینجا پایگاه نظامی ما فعالیت دارد که هدفش تامین امنیت تاجکیستان و
پیرامون است. –مرکز ۀمادر به معنای تحکیم زنجیر  متکین از کشور، پیرامون در روابط بین امللل–با اتکا به اصل مرکز

در  تاجکستان ،قسمیکه از محتوای این نشست پیداست و ی کشورهای مشرتک املنافع استجکستان از جملهتا
  رعایت کند. باشدمیکز را که روسیه اش به عنوان کشور پیرامونی ناگزیر است جانب مر سیاست خارجی

تالشی برای  نیز ایران و ترکیهسای جمهوری ؤ ر سفر او به تهران و دیدارش به ، سفرهای پوتین به منطقهۀ به ادام
به  مریکاا جمهورسفر جو بایدن، رئیس تواند باشد.میل و عربستان سعودی یبایدن به ارسائ مقابله با پیامدهای سفر

هایی که این پیام را منتقل کند که قادر است با قدرت کندتالش  را واداشت تا روسیه، ارسائیل و عربستان سعودی
تالش  آنهاهای مشرتکی داشته باشند. اند کار کند و همکاریخواهان پایان دادن به برتری و تسلط ایاالت متحده

و نشان دهد که بحران مریکا به ارسائیل و عربستان سعودی را قسام تحت الشعاع قرار دهد ا جمهورسیسفر رئ دندکر 
 ایدیدارههای رو در رو کشانده است. واقعا یارگیری ی دیپلوماتیک بهدیگر تقابل رشق و غرب را از لفافه اوکراین بار

های تواند به عنوان فرصتی کم سابقه برای مسکو قلمداد شود و از حامیتمین و ترکیه، با رهربان ایرا پوتین در تهران
 ،اسیدر میان این رتق و فتق های سی های غرب استفاده کند.ل تحریمنظامی و اقتصادی ایران و ترکیه، در مقاب

ی سیاست اتحاد جامهیر اژدهای فربه هم قطعا بی جهت نخواهد ماند؛ اگر پوتین بخواهد بر پایهو  چین محافظه کار
بر مسائل  است اقتصاد رامحاسبات اقتصادی مقدم قرار دهد؛ چین  مایل محاسبات جیوپولیتیکی را بر شوروی سابق، 
 اولویت دهد. جیوپولیتیک

 

 رقابت های جهانی و افغانستان

مرحله تاریخی سه  روی توانیبوده است، م یباز  دانیمنیز افغانستان  در آن که یجهان بزرگ یهارقابتبا نگاهی به 
 ی. جهان نی. نظم نو3، و . جنگ رسد2. بزرگ ی. باز 1نظم منطقوی و جهانی اشاره کرد. 

تصاحب افغانستان  یهرکدام برا شدند،یمحسوب م یکالن باز  دو طرف یتزار  روسیهو  هاسیبزرگ که انگل یباز  در
موفق  یمدتبرای ها سیانگلهرچند  خاک را در کنرتول خود داشته باشند. نیا خواستندیشان م یعامل نفوذ قیاز طر

، اما باآلخره شکست خوردند و این اقتدار خود داشته باشند ۀرا در قبض نیرسزم نیا یاسیس ۀشدند که لگام اراد
  .بودبزرگ  یتحوالت باز  و فصل درعطف  در واقع نقطۀ شکست
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 یباز  نیمهم ا دانیم باز هم شود، بدبختانه افغانستانیمحاسبه م یجهان یهایاز باز  یگر یرسد که فصل د جنگ
رقم  کایامر ادتیبه ق میز الیامپر بالکو  یشورو  یبه رهرب  مز یالیسوس ۀحوز  انیم یرقابت جهان نی. اشدیم یتلق

انجام نه تنها رس ، ولی جمله افغانستان را اشغال کندمن یادیز یتوانست کشورها سوسیالیزم نیز تا حدی خورده بود.
 در افغانستان، حتا در جهان شکست خورد.

 نیبالک رشق در افغانستان شکل گرفت. ااش پس از شکست یغربو متحدان  کایامر یبه رهرب  یجهان نینو نظم
 نیکه داشت، در نظم نو یکیاسرتاتژجیو و  جیوپولیتیکی تینظر به اهم افغانستان ساخت. ینظم، جهان را تک قطب

 جهان و منطقه قرار گرفت. یاسیس یوبندها مرکز ثقل زد گریبار د یجهان

 

 جایگاه افغانستان در نظم منطقوی

 ،ک بندی داشتندند و در مقابل هم جبهه گیری و بال در کشمکش بود سابق یامریکا و شورو دهه قبل که  از چهار 
شاهد  رشق اوسطگاهی کشورهای آسیای میانه و  ای از بازی علیه هم آغاز گردید و از آن زمان به بعد هر ازتازهموج 

ه خاصی برخوردار بود و همواره به تحوالت و بازی ها از جایگا یدهه افغانستان در چند رخدادهای متعددی بودند.
 تلخ ترین رویدادها بوده است. ینحوی شاهد تجربه

پاکستان و کشورهای ، ایران، لیتیک در جغرافیای سیاسی و با همسایگی چینبا داشنت موقعیت جیوپو افغانستان 
برای تحکیم فراوانی ه تالش امریکا و روسی .ها بسیار مهم استسایهو هم، روسیه، آسیای میانه برای امریکا، چین

 پایه های خویش دراین کشور دارند. 

در  افغانستان از چهار دهه قبل به میدان بازی غرب و رشق مبدل گردید. حضور و شکست شوروی در افغانستان
به بازی بزرگ منطقه ی مسکو برای ورود رویکرد تازه شکست امریکا در افغانستان حاال و نتیجه جهاد مردم افغانستان

و رژه برای رقیب های دیرینه خود است. روسیه در یک دهه مداخله در امور افغانستان در دوران شوروی، شناخت و 
 جیوپولیتیک با تحول محتملنفوذ خویش را در افغانستان به حیث میدان بازی علیه امریکا استفاده کرد. اینک 

از منظر ، به بحران اوکراین جدا از بعد جیوپولیتیکی و جیواسرتاتژیکی ونددر پی ك افغانستانیت اسرتاتژیموقع، منطقه
 گذرگاه گی این جغرافیا راهبرجست ،یخیتار یحایز اهمیت برای روسیه و امریکا است. در گذشتهنیز اکونومیک جیو 

به سمت  یمركز  یایآس از گاز و نفت یت در انتقال لوله هاین اهمیداد. اما در حال حارض اشم شکل مییجاده ابر
ی غرب چه عمده یهایاز عالقمند یكی، رگاه نفتگذمنحیث افغانستان بدون شك  .ا نهفته استیجنوب و رشق آس

ر یك كشور در مسیت برجسته و اسرتاتژیدر افغانستان بوده است. موقع فعلی یدورهچه در  های گذشته ودورهدر 
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انتقال  یز مذاكرات برایران را از میآزاد است که عمال ا یاهایبه سمت جنوب و در یمركز  یایانتقال گاز و نفت از آس
 كند. یا دور میبه سمت رشق و جنوب غرب آس یانرژ 

الف؛ بندی کرد: کتگوری دسته به چندتیک یپولاز نقطه نظر جیوتوان افغانستان را می دور و نزدیک هایهمسایه
در و روسیه آسیای مرکزی  کشورهای ج؛ هند در جنوب و رشق. اکستان وپ ب؛ های خلیج در غرب.ایران و کشور

معادالت داخلی این کشور، نفوذ هستند که  دیگری نیز هایبه همین ترتیب کشور .شامل رشقر د چیند.  شامل
 دور و نزدیک هایاز همسایه ها،هر کدام از این گروه و سعودی نام برد. توان از ترکیهای دارند که میمالحظهقابل 
کنند که منافع، توقعات و ابزار نفوذی خودشان را در افغانستان تیک مییپولی جیوگی از یک حوزهستان منایندهافغان

اه های مالی و نظامی در جایگگیمذهبی و وابسته –ومی ق –های سیاسی گی، افغانستان با شکنندهبرایندارند. بنا
جواری با اتکا به رویکرد واقعگرایی نسبت به ی حسن همنیاز است رابطه، یک کشور جهان سومی و محاط به خشکه

 داشته باشد.  ی بزرگقدرتها با منافع ملی خودش در تعامل و تقابل

 

  نتیجه گیری

رسد مشابه در تاریخ معارص است. نگاهی به امللل شاهد جنگنظام بین با ادامه و تشدید بحران اوکراین، فضای
تحوالت دوران جنگ رسد و مقایسه آن به فضای کنونی پیرامون تحوالت اوکراین، تصور آغاز جنگ رسد دوم را در 

 کند.ذهن تداعی می

اخصا سفر ، مرکزی ای آسیاییس جمهور پوتین به کشورهئائتالف روسیه با چین و کشورهای امریکای التین،  سفر ر 
ست. تکرار این اپولیتیکی حاکی از شکل گیری نظم جدید جیو، نسه جانبه با رییسی و اردوغا او به ایران و مالقات

های نامتام های هژمونیک امریکا و تکمیل سیاستدر مهار سیاست ها، حاکی از تالش مجدد روسیهالفائت
امللل شود، احتامل تغییر نظم نسبتا پایدار بین مبدلکه اگر به واقعیت  خروشچف در دوران جنگ رسد است. گامنی

 .و حتی وقوع یک جنگ متام عیار را به همراه خواهد داشت

شود. اقتدار غرب در قالب ناتو به ک رشق و غرب محسوب میلیتیک مرز حائل میان دو بال و پجیواوکراین از نظر 
از لحاظ  شود.ناور روسیه در تداوم مرزهای رشقی این کشور آغاز میمرزهای غربی اوکراین ختم شده و قدرت په

راهربدی، در طول چهار قرن گذشته، اوکراین به عنوان دیوار دفاعی و سنگرگاه روسیه در مقابل غرب عمل کرده 
د از دیوار است. دیواری که با پیوسنت اوکراین به ناتو فروخواهد پاشید و دومین دیوار فروریخته اقتدار روسیه، بع

 .برلین خواهد بود

http://www.csrskabul.com/
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شود. البته اوکراین به دالیل متعدد دیگری، از جمله اقتصادی و فرهنگی نیز، عمق اسرتاتژیک روسیه محسوب می
به نوعی که بیشرت نظریه پردازان باور دارند که روسیه با اوکراین یک قدرت جهانی محسوب شده و بدون اوکراین 

تقابل روسیه و  یتوان گفت: اوکراین درجایگاه نوک نیزههمرفته میماند. رویمیای محدود به یک قدرت منطقه
های قاطع و غیر منعطف در جنگ اوکراین همین دلیل است که مسکو سیاستبه، پیامن اتالنتیک شاملی قرار دارد

هه هشتاد و امریکا با خیال دست آوردن دوباره ابهت ددارد. در واقع بعد از سه دهه، یک بار دیگر روسیه در سودای به
 اند.امللل انداختهرد به نظم نسبتا ثابت نظام بین دستایفای نقش یک قدرت هژمون، 

 ای کوچک منطقویهقطبی جهانی و آغاز تشکل نظم میتوان گفت که جنگ اوکراین پایان نظم تکرسانجام 
منطقه دچار دگرگونی جدیدی خواهد شد. افغانستان ، . در این تحول بزرگبرمحوریت جهان چند قطبی خواهد بود

برای  و رددارشایط مشابه با تقریبا  ،باتفاوت مدت حضوری حضور شوروی و امریکا را به عنوان کشوری که پیشینه
است. افغانستان بعد از اوکراین مستعد برای رقابت  ان سنگر دفاعی مستحکم و جغرافیایانستپولیتیک افغجیو ،دو هر

امللل تعامل داشته باشد. مبنای روابط بیندر  یگرایواقعمطابق اصول های قدرتهای بزرگ باید در این کشمکش
در داشنت دوستی و دشمنی یک کشور در سیاست خارجی اش برمدار منافع ملی است. منافع ملی افغانستان 

 جهانی و حسن همجواری باکشورهای همسایه است. قدرتهای بزرگ دیپلوماسی فعال و چندجانبه با

 پایان
 

 ۱۳۸۸باشد که در سال مرکز مطالعات اسرتاتژیک و منطقوی یک نهاد مطالعاتی غیردولتی و غیرانتفاعی می
 به منظورطرفانۀ خویش های دقیق و بیکابل بنیان نهاده شده است. این مرکز از طریق پژوهششهر خورشیدی در 

 کند.ها در افغانستان ومنطقه فعالیت میارزیابی و غنامندی پالیسی
 ارتباط با ما:

 info@csrskabul.com   csrskabul@gmail.com :ایمیل

 www.csrskabul.com -  www.csrskabul.net وب سایت:

 + ۹۳۷۰۰۰۳۳۰۵۷:  متاس
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