
 

 1401  هار، اولهم، شماره دهجت سال  فصلنامه ژئوپليتيک

 

 ينجهان در پرتو  حران اوکرا يندهآ يوهايسنار
 

 

 اسکاد جغرافياي سياسي و وپويليکيت دانشياه تربيت مدرح، ت ران، ايران. -نيادکتر محمدرضا حافظ
               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . مقدمه1

گرا در کيف در بحران ژئوپليتيکي اخير اوکراين با تحول سياسي داخلي و استقرار دولت غرب

فرآيند جزيره کريمه به روسيه توسط آقاي پوتين، و نيز شروع و سپس الحاق شبه 2014سال 

)در شرق اوکراين و مجاورت مرزهاي روسيه(، آغاز طلبي در همان سال در منطقه دنباسي يجدا

گيري و توسعه انديشه تهديد روسيه براي اوکراين در شد. وقايع ژئوپليتيکي مزبور باعث شکل

وسيه بين دولتمردان و نيز شهروندان اوکرايني تبار گرديد و آنها را به سمت رقيب ژئوپليتيکي ر

ها از گزيني و قهر اوکراينييعني غرب )اروپا و آمريکا و ناتو( متمايل ساخت. فرآيند جدايي

روسيه و گرايا آنها به غرب و نيز حمايت رهبران و متحدين غرب از اوکراين، بر حساسيت 

هاي بعد باعث گسترش بحران و پيچيده شدن آن گرديد. در اين فرايند، روسيه افزود و طي سال

نا مذکور توسعه يافت و به سطح باالتر يعني آمريکا و اروپا و عائله استراتژي بحري با روسيه ت

اقتصادي آنها عليه روسيه انجاميد. هاي اقتصادي و غيرو متحدين آن کشيده شد که به تحريم

ويت سپس انديشه الحاق اوکراين به پيمان نظامي ناتو و ساير نهادهاي غربي نظير اتحاديه اروپا تق

ها بدنبال الحاق به گرديد، و موجبات نگراني امنيتي روسيه را فراهم کرد. به عبارتي اوکرايني

ناتو، و روسيه بدنبال انکار الحاق اوکراين به آن، و غرب نيز عالقمند به جذب اوکراين و قرار 

ي گذشته، هادادن آن زير چتر حمايتي خود بودند. بنابراين بحران پيا رونده اوکراين طي سال

 با الگوي رقابت ژئوپليتيکي و ژئواستراتژيکي سطح جهاني و کروي پيوند خورد.   

بر اين اساس بتدريج تنا در روابط دو کشور روسيه و اوکراين و هواداران آنها باال گرفت و  

م. رسيد. تا اينکه آمريکا و ناتو خبر از  2021ش./  1400به شديدترين حالت خود در سال 
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   1401 بهار، اولهم، شماره هجدفصلنامه ژئوپليتيک ـ سال ____________________________

 ب

 

ي نظامي روسيه کنار مرزهاي اوکراين و احتمال وقوع جنگ و شروع عمليات و حمله آرايصف

 نظامي روسيه را اعالم کردند.

جمهوري طلبي و اعالم استقالل ، روسيه جدايي2022فوريه  21برابر با  1400اسفند  2در تاريخ 

رسميت در شرق اوکراين را به  دونباسدر منطقه  جمهوري خلق لوهانسکو  خلق دونتسک

. همچنين بر نفي عضويت اوکراين در ناتو و لزوم تضمين امنيت روس تبارهاي اوکراين شناخت

وسيه توسط غرب و ناتو هاي تازه تاسيس مذکور و نيز تضمين امنيت کشور ربويژه در جمهوري

اتفاق آرا به رئيس جمهور پوتين اجازه  به شوراي فدراسيون روسيهيک روز بعد نيز،  تاکيد کرد.

در خارج از مرزهاي روسيه بويژه در اوکراين را صادر کرد. سپس حدود  نيروي نظامياستفاده از 

، پوتين رئيس جمهور روسيه از آغاز يک 2022فوريه  24/   1400اسفند  5صبح روز  5ساعت 

ها بسوي اوکراين، از دقايقي بعد، شليک موشک عمليات نظامي ويژه در شرق اوکراين خبر داد.

جمهور جمله پايتخت، شروع شد و نيروي زميني روسيه نيز وارد خاک کشور اوکراين شد. رئيس

، قطع روابط ديپلماتيک با روسيه و بسيج عمومي در کشور را اعالم حکومت نظامياوکراين نيز 

بداخل کشور  جزيره کريمهشبهو  بالروسکرد. عمليات نظامي روسيه از شرق اوکراين، کشور 

 . (Wikipedia,2022)اوکراين صورت گرفت

 ساختار و بلوکهاي قدرت جهاني .2

جهاني توزيع فضايي قدرت که بتدريج پس از فروپاشي نظام دو قطبي دوره جنگ  در الگوي

(، و آغاز دوره گذار ژئوپليتيکي در جهان شکل گرفته است، دو بلوک يا پهنه قدرت 1991سرد )

در دو قلمرو ژئو استراتژيک و با دو گسل بزرگ ژئواستراتژيک در شرق و غرب اوراسيا پديدار 

فه اي ژئوپليتيکي سرچشمه سياست جهاني در سطوح مختلف محلي تا جهاني اند، که با فلسشده

باشد. در ساختار مزبور دو استراتژي بري و بحري با يکديگر در حال رقابت و تقابل هستند. مي

در يک طرف ساختار، روسيه و چين و متحدين آنها در جبهه شرق و در پهنه جغرافيايي اوراسيا 

اند. در طرف ديگر ساختار، آمريکا، ي و استراتژي بري متشکل شدهو در قالب پيمان شانگها

اروپا و انگليس و متحدين آنها در جبهه غرب و  در پهنه جغرافيايي آتالنتيک / پاسيفيک و در 

ني از ساختار اند. بر اين اساس جهان کنوقالب سيستم عامل ناتو و استراتژي بحري متشکل شده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%84%D9%82_%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%84%D9%82_%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%84%D9%82_%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%84%D9%82_%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%84%D9%82_%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_(%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_(%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87
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ي شرقي و غربي برخوردار است، که محصول تکامل روند دوره بخشژئوپليتيکي دوگانه و دو

باشد. دو سيستم ائتالفي مذکور در شرايط رقابت ( مي1991ساله تا کنون )از  30گذار ژئوپليتيکي 

باشند، که هر کدام سعي بر ايجاد هاي شرق و غرب اوراسيا ميژئواستراتژيک در سطح گسل

دستي ي داشته تا رقيب را در شرايط فرويي براي ديگرانبساط فضايي براي خود و انقباض فضا

اينجانب  ژئوپليتيکي قرار دهد و سيادت جهاني و مديريت سياست جهاني را به کنترل در آورد.

گيري ساختار ژئوپليتيکي مذکور در جهان پس از شروع دوره گذار ژئوپليتيکي را طي روند شکل

 دو نظريه تحت عنوان: 

هاي ژئواستراتژيک فعال جهان نظريه گسل "و   "يتيکي در حال ظهور جهاننظريه ساختار ژئوپل"

ها پيا در فصلنامه ژئوپليتيک به چاپ رسيد. بيني نمودم، که مقاالت آنها سالتبيين و پيا "

 باشند. ابل درک ميهاي فضايي زير قهاي مذکور تا حدي در قالب مدلمحتوي و مفاهيم نظريه
 (21)اوايل قرنظهور جهانريه دورنماي ساختار ژئوپليتيكي در حال (: مدل فضايي نظ1شكل)

 
 (1388،نيا: محمدرضا حافظترسيم)
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 د

 

 هاي فعال ژئواستراتژيک جهان(: مدل فضايي نظريه گسل2شكل)

 
هاي هاي آرام و اطلس، دولتهاي آمريکا و اروپا و متحدين استراتژي بحري در اقيانوسدولت 

متحدين استراتژي بري در پهنه خشکي اوراسيا را به محاصره در آورده و به روسيه و چين و 

اصره کشند. روسيه و چين نيز براي خروج از اين چالا و شکستن محچالا انقباض فضايي مي

گشايي و انبساط فضايي در قلمرو مفروض خود، با تمام قوا به مذکور و نايل آمدن به قلمرو

 اند.مقابله برخاسته

هاي مزبور بازيگران اصلي قدرت در سطح جهاني که عضو شوراي ين هر يک از گسلدر طرف

امنيت سازمان ملل نيز هستند وجود دارند. يعني در گسل شرق اوراسيا آمريکا با چين و روسيه، 

و در گسل غرب اوراسيا روسيه با ناتو مرکب از آمريکاي شمالي و اتحاديه اروپا در حالت تقابل 

کشمکا  همراهي متحدين خود در تقال وه ب. بازيگران مزبور ستراتژيک قرار داردو رقابت ژئوا

)گسترش حاق سرزمين(، و قلمروسازي ژئوپليتيکي)تصرف و البراي قلمروسازي جغرافيايي



      ينجهان در پرتو بحران اوکرا يندهآ يوهايسنار ____________________________________

حوزه نفوذ، سلطه و کنترل( در فضاي کروي، و نيز دور کردن رقيب از قلمروهاي مفروض خود 

 باشند.مي

هاي ژئوپليتيکي و منشاء بحران اکراين در چارچوب و بستر الگوي رقابت فهم و درک ماهيت و

زيرا کشور اوکراين به عنوان کشوري حايل در  باشدپذير ميژئواسترانژيکي جهاني مذکور امکان

چرخه رقابت مذکور گرفتار آمده و با آن پيوند خورده است. بنابراين بحران مذکور به سرعت 

است، و به عرصه نبرد دو استراتژي بري و بحري تبديل شده است. از  ابعاد جهاني پيدا کرده

جانبه برخوردار که بحران مزبور از پتانسيل تبديل شدن به يک نبرد تمام عيار جهاني و همه آنجايي

است، در اين نوشتار تاثيرات اين بحران بر سرنوشت آينده جهان در قالب سناريوهاي احتمالي 

 تبيين گرديده است. 

 . اهداف ژئوپليتيكي روسيه کنوني3

 بازيافت و احياء قلمرو جغرافيايي و ژئوپليتيکي شوروي سابق، و الحاق مجدد آنها به روسيه؛. 1

انبساط فضايي براي دستيابي به تضمين امنيتي پايدار، و ايجاد کمربند پيراموني حايل در  .2

 اطراف خود و دور کردن رقبا )آمريکا، ناتو و چين( از فضاي ملي روسيه؛

اجراي سياست بازدارندگي در الحاق اجزاي فضايي شوروي سابق به قلمرو ژئوپليتيکي رقبا  .3

 بويژه آمريکا و ناتو؛

کميت روسيه در پهنه سازي قدرت و حاتحقق روياي ژئوپليتيکي اوراسياگرايي و يکپارچه .4

 روسيَه، و نيز انديشه جديد الکساندر دوگين(.)انديشه امپرياليستي سنتي خشکي اوراسيا

دادن سازه آتالنتيک )انگليس و آمريکا( کروي و سيادت جهاني از طريق قراردستيابي به اقتدار  .5

 موقعيت ژئوپليتيکي فرودستي.و چين در 

 تهاجم نظامي اخير روسيه به اوکراين در راستاي اهداف فوق قرار دارد. 
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 و

 

 )محرک بحران کنوني(هاي ژئوپليتيكي اوکراين. ويژگي4

 قرار گرفتن در موقعيت ژئوپليتيکي حايل بين روسيه با ناتو و اتحاديه اروپا؛ .1

داشتن موقعيت تراتزيتي و کنترلي بين دو سيستم فضايي آسيا و اروپا )انرژي و طرح يک راه  .2

 يک کمربند(؛

بخشي از روياي  قرار گرفتن در فضاي جغرافيايي اوراسيا و مجاورت با روسيه، و نتيجتاً. 3

 اوراسياگرايي روسيه؛ 

 )شرقي و غربي( ؛ انساني تقسيم شده يا کشور شکسته برخورداري از ساختار فضايي و .4

اي در سطح اتصال دو بلوک قدرت جهاني و نيز گسل داشتن موقعيت مفصلي و دروازه .5

 ژئواستراتژيک غربي؛ 

داشتن پتاسيل ذاتي رقابت  قدرت سطح دوم سيستم ژئوپليتيکي اسالويک در جهان، و نتيجتاً .6

 رت سطح اول سيستم و سازه اسالويک؛ و تقابل با روسيه به عنوان قد

ها به اوکراين و کيف به عنوان نياي پيوند تاريخي ساختاري با روسيه، و نيز نگرش روس .7 

 فضايي روسيه؛ 

داشتن ارزش اقتصادي و غذايي فضاي جغرافيايي اوکراين با خاک حاصلخيز چرنوزيوم، به  .8

 عنوان انبار غله؛

)درياي درياييساختي شامل موقعيت استراتژيک ي زيرساختي و روهاي جغرافيايداشتن ارزش .9

هاي تکنولوژيک فضايي و اتمي، صنايع، علم و فناوري، جزيره کريمه(، ظرفيتسياه و شبه

 ها؛کشاورزي، منابع طبيعي، منابع آب، نيروي انساني متخصص، معادن و کاني

 ان و نيز اتحاديه اروپا؛داشتن موقعيت همسايگي با بزرگترين پيمان نظامي جه .10

دسترسي به مسکو و غرب روسيه، به عنوان ابزار کنترل و مهار روسيه توسط رقباي  .11

 ژئواستراتژيک؛
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وجود احساس هويت ملي و ناسيوناليسم اوکرايني مستقل و متفاوت از هويت روسي در  .12

گزيني، تقابل ، جداييپنداري، قهر، رقابتيت اوکراين، به عنوان سرچشمه دگربين اکثريت جمع

 ها.و مقاومت در برابر روس

 تصوير جلد کتاب الكساندر دوگين با طرح انديشه اوراسياگرايي روسيه(: 3شكل)

 
(Source: Wikipedia, The Foundations of Geopolitics, by Alexander Dugin, 

www.wikipedia.org) 

 نده جهان در پرتو بحران اوکراينسناريوهاي محتمل براي آي .5

 جنگ محدود و کنترل شده، با برتري روسيه :سناريوي اول.5-1

بس و پايان درگيري با برتري آتا کنترل بحران در داخل مرزهاي اوکراين و نهايتاًبه عبارتي  

دوجانبه، چندجانبه و  تيکها و تفاهمات سياسي و ديپلماروسيه در پرتو مذاکرات و تالش

 المللي.بين

 

 

http://www.wikipedia.org/


   1401 بهار، اولهم، شماره هجدفصلنامه ژئوپليتيک ـ سال ____________________________

 ح

 

  نتيجه:

در جنگ اوکراين و تقويت انديشه اوراسياگرايي در فضاي هاي روسيه تحقق اهداف و خواست.1

 سياسي روسيه؛

 ؛بازگشت اوکراين به شرايط موقعيت حايل و يا تبديل شدن به قلمرو ژئوپليتيکي روسيه .2

 اسيا و جهان؛ ارتقاي منزلت ژئوپليتيکي روسيه در اور .3

اي و جهاني و توسعه حوزه نفوذ آن در قلمروهاي زني روسيه در امور منطقهافزايا توان چانه .4

 ؛ سنتي غرب

هاي طرفدار خود جانبه روسيه با متحدين و سيستمجانبه و چنددوبهبود و توسعه مناسبات  .5

 بويژه در شانگهاي، بريکس، و غيره؛

گشايي جغرافيايي و ژئوپليتيکي بويژه در جهت روسيه براي قلمروي هاي فضايرشد وسوسه .6

 غرب و جنوب؛

 تغيير محسوس در موازنه قدرت جهاني به نفع روسيه و به ضرر آمريکا، اروپا و ناتو؛ .7

المللي و تداوم حيات هاي مادي و انساني، تضمين نسبي صلح و امنيت بينکاها هزينه .8

 بشري. 

 شده، با شكست روسيهجنگ محدود و کنترل :سناريوي دوم.5-2

)آمريکا، اروپا و ناتو( و پايان جنگ و ها با حمايت رقباي روسيهمقاومت اوکراينيبه عبارتي  

 بحران با شکست روسيه در داخل مرزهاي اوکراين.  

 نتيجه: 

 کاها منزلت ژئوپليتيکي روسيه در منطقه و جهان، و در مقابل افزايا منزلت اوکراين؛ .1

)آمريکا، اروپا، ناتو و متحدين آنها( و هاني به نفع عائله استراتژي بحريتغيير موازنه قدرت ج .2

 افزايا منزلت ژئوپليتيکي آنان؛



      ينجهان در پرتو بحران اوکرا يندهآ يوهايسنار ____________________________________

به نفع آمريکا، ناتو و متحدين  و اقتصادي جهانساختارهاي فضايي، سياسي، حقوقي، تحول در  .3

 آن؛

 انقباض فضايي روسيه و تبديل شدن آن به کشوري عادي، فرودست و قابل کنترل؛ .4

فرودست و تشديد فرآيند رقابت و تقابل بين  قرار گرفتن چين در موقعيت ژئوپليتيکي نسبتاً .5

 آمريکا و عائله استراتژي بحري با چين.

 فوري و مصالحهبس آتش :سناريوي سوم.5-3

جانبه به تفاهم رسيده و بدون دجانبه و چنراين و روسيه در پرتو مذاکرات دودر اين سناريو اوک

 گردد.بس نموده و ارتا روسيه نيز به پشت مرزهاي مشترک بر ميقيد و شرط اعالم آتا

 نتيجه:

 کاها و يا پايان بحران با کمترين خسارات و تلفات انساني، مادي و اقتصادي؛ .1

 تثبيت بيطرفي و موقعيت ژئوپليتيکي حايل و نيز استقالل اوکراين؛ .2

 تضمين صلح و امنيت در قلمرو اوراسيا و جهان؛ .3

 حفظ ثبات وضع ژئوپليتيکي موجود و تداوم دوره گذار ژئوپليتيکي در جهان.  .4

 قابل کنترلجنگ نامحدود و  :سناريوي چهارم.5-4

تشديد درگيري نظامي و گسترش آن به خارج از اوکراين و فضاهاي پيراموني روسيه، و نيز 

 قلمرو ناتو در اروپا.

 نتيجه: 

جنگ جهاني تمام عيار در مناطق اوراسيا و آتالنتيک با برتري اوليه روسيه، و با برتري شروع  .1

 آمريکا؛ثانويه ناتو و 

شده، چين، هند و ساير کشورهاي جهان براي کنترل هاي سازمان ملل تضعيفافزايا تالش .2 

 طرفين درگيري، و مهار بحران؛
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 ي

 

طلبي و نفرت از جنگ و درگيري، گسترش اعتراضات مدني و شهروندي در جهان براي صلح .3

 بويژه در روسيه، اروپا و آمريکا؛

کننده نخورده و تعيينبهبود منزلت ژئوپليتيکي چين در سيستم جهاني به عنوان قدرت دست .4

 در نظام آينده جهان.

 قابل کنترلجنگ نامحدود و غير :سناريوي پنجم.5-5

تشديد درگيري نظامي و گسترش آن به خارج از مرزهاي اوکراين و فضاهاي پيراموني روسيه، 

 ل جهان.و نيز قلمرو ناتو و سپس به ک

 نتيجه:

آرايي اجزا و عائله دو استراتژي بري و بحري در برابر همديگر و گسترش جنگ تمام صف. 1

 اي؛اي و ستارهاي به تمام جهان و فضاهاي بين سيارهعيار، مخرب و هسته

 تخريب ميراث تمدني، اقتصادي، زيستي، تکنولوژيک، سکونتگاهي و ارتباطي بشر؛ .2

ها و ابناي بشر هاي واگيردار بر ملتتحميل رنج و مصيبت جسمي و روحي، قحطي و بيماري .3

 در سراسر جهان؛  

 تهديد حيات بشر و احتمال انقراض نسل انسان و ساير موجودات زنده؛   .4

 تنتاجيچند گزاره اس.6

 از بين سناريوهاي پنجگانه مطروحه در بحران اوکراين؛   

باشد. ولي ها و ابناي بشر ميسناريوي سوم بهترين سناريو و حاوي پيامي خوب براي ملت .1

 احتمال وقوع آن ضعيف است. 

سناريوهاي اول و دوم بدليل پيامدهاي آنها سناريوهاي مطلوبي نيستند، ولي احتمال وقوع آنها  .2

 زياد است. 



      ينجهان در پرتو بحران اوکرا يندهآ يوهايسنار ____________________________________

س سناريوي دوم از احتمال وقوع بيشتري پذير نباشد و بر عکدر صورتيکه سناريوي اول تحقق .3

کننده برخوردار شود، آنگاه سناريوي چهارم در دستور کار روسيه قرار خواهد گرفت، که نگران

است و طرف مقابل را وارد جنگ تمام عيار خواهد کرد. بنابراين بايد همه تالش کنند تا در 

 مدت بحران اوکراين پايان پذيرد. کوتاه

 م بدترين سناريو، و حاوي پيامي بد براي بشريت و ساکنان کره زمين است.پنجسناريوي  .4

با توجه به وضعيت کنوني و شرايط بحران اوکراين و تقابل فزاينده بين طرفين، احتمال بروز  .5

دارد. چون نبرد جهاني تمام عيار ( وجود کنترل)جنگ نامحدود ولي قابلچهارمسناريوي 

هاي مناسب گسترش و جهاني شدن ابعاد نظامي شروع شده است، و زمينهغيرنظامي از هم اکنون 

ي هايي برامدت امکان کسب پيروزيشود. در اين سناريو، در کوتاهجنگ نيز تشديد و تقويت مي

هايي با مدت پيروزي نر بلندشدن جنگ و دفرسايشيروسيه وجود دارد. ولي در صورت 

هايي نظير موقعيت محيطي نسبت به ژي بحري از مزيتزيرا استرات استراتژي بحري خواهد بود

و قادر به کسب ابتکار عمل جنگ روسيه، توان نظامي و نيز انسجام دروني برخوردار است 

اي، توان فضايي و توان باشد. هر چند روسيه از ابزارهاي قدرت، نظير توان نظامي و هستهمي

که داراي ابزارهاي قدرت مزبور نيز هست،  انرژتيک برخوردار است. ولي عائله استراتژي بحري

در صورت حفظ انسجام دروني، بدليل موقعيت جغرافيايي محيطي از شانس بيشتري براي کنترل 

 ابتکار عمل جنگ جهاني برخوردار است.

ال )سناريوي چهارم(، احتمشدن جنگ جهاني محدودقابل کنترلشرايط آنارشيتيک و غيردر  .6 

 )سناريوي پنجم يا بدترين سناريو( نيز دور از ذهن نيست.ده و کرويبروز جنگ جهاني گستر

رقابت و منازعه دو بلوک قدرت جهاني، و بعبارتي متحدين و عائله استراتژي هاي دو گانه  .7

بري و بحري در جهان کنوني، ماهيت امپرياليستي دارد که بصورت پيوسته و فزاينده و با هدف 

 /اوراسيا و نيز آتالنتيککنترل و تسلط بر فضاهاي جغرافيايي بيشتر در قلمرو هاي ژئواستراتژيک 

 پذيرد. اسيفيک و تا حد سيادت جهاني، بنفع بلوک خود و به زيان بلوک رقيب انجام ميپ
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آميز هاي قدرت، فلسفه انسانگرايانه امنيتي و صلحفرآيند کشمکا فضايي مزبور بين بلوک .8

جهاني ندارد. در واقع فرآيند مزبور جنگي امپرياليستي است که باني آن رهبران سياسي 

امپرياليست و خودکامه دو بلوک قدرت رقيب جهاني هستند، که با کمال تاسف هزينه جاني، 

شهروندان فضاهاي ها و روحي، مادي و مالي آنرا تا سرحد نابودي همه چيز، بايد در ابتدا ملت

 )نظير اوکراين(، و سپس کل بشريت پرداخت نمايد.ايي درگيرجغرافي
 

 

References 

1. Hafeznia, Mohamadreza. (2010). Emerging Geopolitical Structure in the 

World. Geopolitics Quarterly, Vol. 6, No. 3. 

2. Hafeznia, Mohamadreza. (2016). Theory of the active geostrategic faults of the 

world.  Geopolitics Quarterly, Vol.12, No.4. 

3. Wikipedia (Persian). (2022). 2022’ attack of Russia to Ukraine. 

www.wikipedia.org 

http://www.wikipedia.org/

