
 

  درگيري

  كشد يرا به چالش م ليو اسرائ هيترك نيبحران اوكرا

  

شناختن دونتسك و  تيبه رسم هيتركاعالم كرد كه قا ياردوغان در سفر به آفر بيرجب ط

بحران در كنار غرب قرار  نيدر ا زين لي. اسرائمي كندرا محكوم  هيلوهانسك توسط روس

و آنها را  جاديا يخاص يها چالش نيبحران اوكرا انه،يدو كشور خاورم نيا يگرفته است. برا

  .بيانديشندخود  ياصل يتا در مورد منافع مل كند يمجبور م

  

  سنگاپور است. يدانشگاه مل انهينگار و محقق، عضو ارشد موسسه خاورم روزنامه  .Dorsey James Mنوشته

  شروين احمديترجمه 

  

 اهيس يايدر يخط ساحل لومتريك ٢٠٠٠باشد.  ست از اين مهم ترتوان ينم چالشعضو ناتو،  هيترك يبرا

 نيدر ب نيتر يطوالن ئيايدرمرز  نيامتداد دارد. ا ،از بلغارستان در غرب تا گرجستان در شرق ،آن

آنكارا  يراهبرد يها تياز اولو يكي اهيس ياياست. در نيو اوكرا هياز جمله روس ايدر نيا حول يكشورها

و  ي خودمختاركردها ياز استقرار دائم يمتيبه هر ق يريجلوگ يكشور برا نيعزم ا است به همان اندازه

را در  هيروس شترياست كه هرگونه نفوذ و فشار ب يمانند سد ني. اوكراهيمستقل در خاك سور بيشتر

 يراب يميمستق يامدهايسقوط كند، پ نيدهد كه اگر اوكرا يمقام هشدار م كيكند.  يمنطقه متوقف م

 يساحل يدر آب ها ٢٠٢١در سال  يعيگاز طب دانيم كيخواهد داشت. خطرات آنكارا با كشف  هيترك

 باًيتقر ٢٠٢٧تا سال  اين منبع ز،افاتح دونم ،يانرژ رياست. به گفته وز افتهي شيافزا اهيس يايدر درآن 

  خواهد كرد. نيكشور را تام يداخل ازيسوم ن كي

  



 

  بندبازي كي ياحتمال انيپا

  

به او اجازه  گريممكن است متوجه شود كه حفاظت از منافع خود د هيترك ن،يبحران در اوكرا ديتشد با

با مسكو حفظ كرده را  يرا انجام دهد. آنكارا شراكت شكننده ا اش زيشگفت انگ بندبازيدهد تا  ينم

به دفاع از غرب  دمتحد متعهيك حال  نيشود و در ع يم تيريمد با دقت اختالفاتدر آن است كه 

كشور از به  نيو امتناع ا مهيكر يو تاتارها نياز اوكرا هيترك يو نظام ياقتصاد تيمانده است. حما يباق

بندبازي با  يناتو همسو بود به خوب استيكه با س ٢٠١٤در سال  هيبه روس مهيشناختن الحاق كر تيرسم

  مطابقت داشت. آنكارا

  

 هيفور ٢١در  هيروس ياز سو نياوكرا طلب ييدونتسك و لوهانسك جدا يها يشناختن جمهور تيرسم به

 رقابليغ يفيبالتكل كيو  ديرا تهد هيترك ادامه بندبازيمناطق،  نيبه ا يروس يروهايو حركت ن ٢٠٢٢

همان كه  داردخطر را  نيا هيروس هيو اروپا عل كايآمر يها ميتحر لي. تحمكند يم جاديآنكارا ا يحل برا

همچنان نقطه  هيسور:« معتقد است  هيمتخصص ترك ،يداال پيگالشكند.  يباشد كه كمر شتر را م يكاه

 در منظريبر آنكارا فشار خواهد آورد.  هيسور قياحتماالً از طر هيروس ن،ياست. عالوه بر ا هيضعف ترك

عين در و  يهمكار گريكديبا  قايو شمال آفر انهيدر خاورم يريدر مناطق درگ هيو ترك هيگسترده تر، روس

 يشورو محدودهدر  هيتجربه با ترك نيبه تكرار ا يكمتر ليحال، مسكو تما نيرقابت كرده اند. با احال  

  .)١(»سابق داشته است

.  

  در كفشاي  زهيسنگر

  

 كي هيخارجه روس ريبوگدانف، معاون وز ميخائيل ن،يشناختن مناطق اوكرا تيروز قبل از به رسم چند

 يبرا كيپلماتيد يدر تالش ها هيسور يگفت كه مشاركت كردها اوارسال كرد.  هيهشدار به ترك پيام



 

جلوگيري  كردها  يياز جداو  مي باشد يضرور هيپس از جنگ در سوردوران حل و فصل  و يگريانجيم

. بوگدانوف در گفتگو با شبكه )٢( شده از جنگ رانيكشور ويك  يكپارچگي ي است براينيو تضممي كند 

از شرق فرات  يعي) مناطق وسSDC( هيسور كيدموكرات يكرد كه شورا اعالم ، Russia Today يونيزيتلو

 ه،يسور كا،يآمر ه،يروس ه،يترك ينظام يروهاياز ن يمجموعه ا تحت پوششمنطقه  نيكند. ا يرا كنترل م

متحده با كردها در نبرد با گروه  االتيا ي. همكارتاس يو جهاد يمختلف شبه نظام يكردها و گروه ها

ادعا مي كند  هيترك زيرا  بود آنكارا و واشنگتن نيدر روابط ب موضوع اصطكاكي  (داعش) يدولت اسالم

  .در ارتباط است) PKKبا حزب كارگران كردستان () SDC( هيسور كيدموكرات يشورا كه

  

شناخته  يستيسازمان ترور كيمتحده و اروپا به عنوان  االتيا ه،يكه توسط تركحزب كارگران كردستان 

به راه انداخته كه  هيترك يبا شدت كم در جنوب شرق يجنگ پيشبه چهار دهه  كينزد از شده است،

 شتركم يزن با موافقت با گشت ه،يروس جمهور سيرئ ن،يپوت ريميجان ده ها هزار نفر را گرفته است. والد

 ميو رژ هيروس يروهايمهار ن يها را برا از پاسگاه يا رهيقبالً زنج هيكه ترك يا در منطقه هيو ترك هيروس

حال، آنكارا مسكو را متهم  ني. با ابگيردرا  هيترك شتريتهاجم بجلوي ساخته است، تالش كرده تا  هيسور

 در لومتريك ٣٠ بي طرفي به طول طقهكرد در من انيبر خلع سالح جنگجو يكند كه به وعده خود مبن يم

  عمل نكرده است. هيو ترك هيمرز سور

  

  ويمسكو به تل آو هشدار

  

 ياو برا ييكه توانا شده استمتوجه ، ندارد نياوكرا اي هيبا روس ييايدر اي ينيزم يمرزها اگرچه لياسرائ

در قبال  اين كشور كرديممكن است به رو هيآن حزب اهللا در سور يو متحد لبنان رانيبا ا يمقابله نظام

 ه،يوزارت خارجه روس يزاخارووا، سخنگو ايمار ه،يفور ليداشته باشد. در اوا يبستگ نيبحران اوكرا

خواند.  »هيسور تينقض فاحش حاكم«آنها را  و .)٣(را محكوم كرد هيدر سور يبه اهداف ليحمالت اسرائ

 ياقدامات نيچن«زاخارووا افزود كه  اي. مار»تنش ها شوند ديتوانند باعث تشد يم«نها او هشدار داد كه آ



 

 هيهشدار چند هفته پس از آن كه روس ني. ا»دارد يالملل نيب يمسافربر يپروازها يبرا يخطرات جد

از  يكيپس از ، انجام گرفت و اعالم كرد را سوريه  – هيروس مشترك ييهوا هاي گشتمنظم  انجام 

  .بود ، هيو سور لياسرائ جدا كننده ، يجوالن اشغال يها يها در امتداد بلند يگشت زن نياول

  

 را ازكه اين كشور سوريه در   رانيا حضور از  يريما به جلوگ«كرد:  ديتاك ليدفاع اسرائ ريگانتز وز يبن

 يرانيا يروهايثبات، خروج ن جاديادر هيسور ميمردم و رژ يداد. منافع عال ميخورد، ادامه خواه يداخل م

امور خارجه اذعان  ريوز د،يالپ ريايحال،  نيدر ع». است كشور ياز خاك خود و اجازه دادن به بازساز

 هيمرز با روس يما نوع « از بشار اسد تيحما يبرا هيدر سور هيروس يتوجه به حضور نظام باكه  كرد

 نيو اوكرا هيروسمهاجر از  يهوديجوامع  يدارا ليخاطرنشان كرد كه اسرائ نيهمچن ي. و)٤(»ميدار

  در دو كشور متخاصم ساكن هستند.هنوز  انيهودياز  ياست و تعداد قابل توجه

  

 هيخشم روس شتريب كيگرفتار شده ، تالش كرد تا از تحر هيمشابه ترك يكه در بن بست لياسرائ ن،يبنابرا

 نيبه اوكرا يلياسرائ قطعاتبا  حاتيرا از انتقال تسل كيبالت ياعالم كرد كه كشورها يكند. و يريجلوگ

 االتيو ا نيچ ه،يروس ادر روابط خود ب كند يكه ممكن است فكر م هيكند. اما برخالف ترك يمنع م

 مسئله كه يزمان ن،يمانند چ شيها نهيمعتقد است كه گز ليدارد، اسرائ يشتريعمل ب يمتحده آزاد

  .ندازديتواند روابط خود با واشنگتن را به خطر ب يباشد، محدودتر است. او نم هيروس

  

اوج خود  به) ٥( نيبحران اوكرااينكه قبل از  يساعات ليحمل و نقل اسرائ ريوز ليكائيم فرا مرا نيا

دولت  نيدارد و اوجود  كايآمر و لياسرائ بين يا ژهيوجود ندارد كه رابطه و يديترد«داد:  حيتوض، رسدب

 هيبا روس لياست كه اسرائ با آنيمتفاوت  كامال يدر سطح يبازساز و آن است يبازساز يدر تالش برا

  .)٦»(دارد
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  از زمان رسيدن جو بايدن به مقام رياست جمهوري- ٦

  

  


