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 1گزارش کامل

و  هاریشه ،هازمینه جنگ در اوکراین:» ناسیکارش_ نشست علمی

از سوی مرکز مطالعات  1400اسفند  17شنبه سه در روز «پیامدها

مطالعات  ایرانیاوراسیای مرکزی دانشگاه تهران با همکاری انجمن 

در این  صورت وبینار برگزار شد.به )کارگروه اوراسیای مرکزی( ایمنطقه

ای دانشگاه تهران، روه مطالعات منطقهالهه کوالیی استاد گ نشست دکتر

دکتر  ،دکتر جهانگیر کرمی دانشیار گروه مطالعات روسیه دانشگاه تهران

 دکترو ای دانشگاه تهران زاده استادیار گروه مطالعات منطقهاکبر ولی

 ای دانشگاه تهرانسادات استادیار گروه مطالعات منطقهمحمد هوشیسید

 این نشست دکتر کوالیی بودند.  اختند. مدیرهای خود پردبه طرح دیدگاه

کارشناسی مرکز _نهمین نشست علمی و ی این نشست که صدادر ابتد

طرح موضوع کرده و گفتند: مطالعات اوراسیای مرکزی بود دکتر کوالیی 

راهبرد مبتنی بر مهار بود.  ،در دوران اتحادشوروی  راهبرد آمریکا در برابر

طلب توسعه به طور ذاتیشوروی  ،نانک جورجبراساس تلگرام معروف 

طلب را مهار های دفاعی این قدرت توسعهاتحادیهایجاد است و باید با 

که سازمان پیمان آتالنتیک شمالی و در برابر آن پیمان  1949 سالکنیم. 

کند. پس رقابت در قالب این نهادها تداوم پیدا می ،گیردورشو شکل می

 سازوکارهای داشتندانتظار هبران روسیه ر، شورویاتحاد از فروپاشی 

ها این است که نگاه روس ،هدوردر این  .شودکنار گذاشته  همجنگ سرد 

ها از ایم و دشمنی بین ما و غربیما کمونیسم و رویارویی را کنار گذاشته

خواهیم بخشی از جهان آزاد شویم و به اقتصاد ما می است. بین رفته

دلیلی برای نگرانی از کارکردهای این  بنابراین .جهانی بپیوندیم

کنیم شما هم ناتو را وجود ندارد. ما ورشو را منحل مینیتی های امسازمان
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 و 1994 سال از–نه تنها ناتو منحل نشد بلکه خیلی زود  اما منحل کنید.

های پیشین شوروی شرق اروپا و جمهوری ویبه س در دوران کلینتون

 انتظار هااز آمریکایی هاکه روس بود یحال دراین گسترش پیدا کرد. 

. اما روسیه کنندتوجه  هاروس هایها و مالحظهبه حساسیت کهداشتند 

 دریافت نکرد.  ،که داد را ازای امتیازهاییبهما

 ،شد روروبهوسیه پس از انحالل ورشو با مساله گسترش ناتو نه تنها ر

مولداوی  رخدادهایو با جنگ داخلی تاجیکستان  ویژهبهها روسبلکه 

های پیشین شوروی از امنیت جمهوریامنیت  ،شوندمتوجه میخیلی زود 

ها که در این جمهوری ن روسمیلیو 25با توجه به نیست.  جدا روسیه

 ،برابردر ها هم تغییر کرد. ها به این جمهوریروس، نگاه پراکنده بودند

روسیه باید در  :گویدمی وزیر امور خارجه پیشین آمریکا آلبرایت مادلین

علیه  «مهار جدید»بر پایه این نگاه، مرزهای فدراسیون روسیه مهار شود. 

روی را شو پیشینهای ها منطقه جمهوریگیرد. روسشکل میاین کشور 

گفتند ما پیوندهای اقتصادی و  نامیدند وخود  «منافع حیاتی»حوزه 

ه انده مرزبانی روسیه گفتفرمبرای نمونه داریم.  با این منطقه تیکییلوژئوپ

ها امنیت روسیه به امنیت جمهوری و تاجیکستان قلب روسیه است بود،

 قلبی که بیرون از بدن روسیه قرار داشت...ه خورده است. گر

در سال  گرجستانروسیه به شدید  حملۀ الگوی 2022فوریۀ  24در 

 در . گرجستان کشور کوچکیکار گرفته شدبهکراین هم در او ،2008

اما اوکراین به عنوان دومین قدرت بعد از روسیه  ،بود شرق دریای سیاه

در و کشور حائل  از فروپاشی شوروی های بازماندهن جمهوریایمدر 

بسیار سنگین و  هایهدف حملهدر جریان این جنگ، ن اروپا و روسیه ایم

طوالنی شدن این ها انتظار آید روسبه نظر می .شدیدی قرار گرفت

های مختلفی که بین روسیه و به دلیل وابستگیدرواقع . نداشتند جنگ را

ها به کشورهای اروپایی این وابستگی اروپا وجود دارد و انتقال سریع آثار
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همچون ها نیز اروپایی، نقش روسیه در بازار انرژی و و اقتصاد جهانی

ها روسنیز سپتامبر  11بعد از  د.نمهمی دار هایها مالحظهطرف دیگر

به نظر می آید این  .نقش خود را در تامین انرژی جهانی نشان داده بودند

 در جنگ فعلی جای خود را پیدا نکرده است. هامحاسبه

من به بیان نظرهای خود پرداختند و گفتند: سادات هوشی دکتردر ادامه 

الملل به وم به مصداق بروم. اگر ماهیت روابط بینمفهخواهم از می

 دیدگاه ها به طور خاص را ازالملل بین دولتت بینطورعام و سیاس

را سال روابط خارجی در خاورمیانه و فراتر  4700من  ،ببینیم گراییواقع

روابط بین کشورها  ،درصد 95 تا و نتیجه این بوده که امبررسی کرده

های شکافبوده است. شاید  گراییواقعباستان تاکنون مبتنی بر  صرازع

جنگ جهانی اول و های بین سال مانندنیز  ییگراآرمانر مبتنی ب تاریخی

جامعه ملل بود. جامعه ملل و سازمان  آن که خروجیایم داشتهرا دوم 

-واقعالملل هستند. اما وجه قالب در روابط بین ییگراآرمانملل مصادیق 

 است. اگر ما این واقعیت را بپذیریم که باید در زمین واقع گراییِ گرائی

قبول نداشته باشیم و  را گراییواقع حتی اگریا شطرنج بازی کنیم  ،سیاسی

 گرائیواقعانرژی را در قالب  مساله توانیم، میاصالت را به آن ندهیم

بر قدرت است و امروزه انرژی یکی  ییگراواقعانرژی مطرح کنیم. اساس 

در جهان است. اگر به نظریه بری لی اسیاست عاز بازوهای امنیت و 

انرژی را به عنوان بازوی ششم در امنیت توانیم ن هم مراجعه کنیم میبوزا

الملل در عرصه سیاست بین از این رو. بدانیمسازی کشورها حوزه امنیت

 ژئوپلیتیکمفهوم  به اگر ما نکته مهم اینکهانرژی ابزار قدرت است. 

انرژی جهان در حال شکل  ژئوپلیتیکانرژی و پیکربندی جدیدی که در 

ابزار قدرت بدانیم و ماهیت  هم و انرژی را توجه کنیم رفتن استگ

وارد  ،انرژی ببینیم گرائیواقعالملل و مناسبات انرژی را برپایه روابط بین
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تواند زمینه جنگ روسیه و اوکراین می شویم.می گرائیواقعای هصشاخ

 .تغییر این پیکربندی را ایجاد کند

شود. دنبال میدر حوزه انرژی  مهارت روسیه و اوکراین، سیاسدر جنگ 

هستیم. اگر از  به رهبری آمریکاشاهد مهار جدید در حوزه انرژی امروز 

 هایو تحول-عینک و پنجره انرژی به جنگ روسیه و اوکراین نگاه کنیم 

در بازارهای انرژی شاهد هستیم و قبل از آن در  201۶از  اخیری که

های ها در حوزه انرژیشد امریکایی ین اوباما قرار بر اینآئدر  2012

در حوزه انرژی  شویممتوجه می -غیرمتعارف ورود بیشتری داشته باشند

 رخ داده است.تغییر بازی المللی نوعی و بازار بین

رهای ونفت در اختیار کش ایشان در تبیین این مساله گفتند: به طور سنتی

ه منابع نفتی متعارف امروزه اوپک پالس یعنی کشورهای دارند .اوپک بود

کشورهای دارای منابع غیرمتعارفی که در آمریکای  همچنین غیراوپک و

 نیز قدرت اثرگذاری دارند. پس ،اندتجاری سازی شده شمالی و کانادا

های متعارف قدرت نفت در بازارهای انرژی و انرژی انحصارمیبینیم 

ست. قرن گذشته یک کاالی راهبردی نی مانندشکسته شده است. نفت 

آمریکا  ویژه به طور که دهنده بازیتغییرر عصر طالیی گاز هست.  ضحا

 اند.بازی را در حوزه انرژی جهانی به هم زده ،و کانادا هستند

آژانس بین، آمریکا انرژی اطالعات اداره، شرکت نفت انگلیسآمارهای 

تند مس اطالعاتالمللی گاز یا نهادهایی که اتحادیه بینالمللی انرژی، 

دهند که اگر به آمارهای نشان می ،کنندجهان منتشر می انرژی را در

در  اکنوناما  .کردید جایی برای آمریکا و کانادا نبودنگاه می 2015-201۶

ین دارنده نخست ،شروع شده 2020 در ادامه روندی که از و 2022مار آ

. استران ای چهارم کانادا و ، سپسمنابع نفتی در جهان ونزوئال، عربستان

اگر روسیه ایران و قطر دوسوم  ،کانادا در جایگاه سوم است. در حوزه گاز
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چهارمین دارنده منابع گازی جهان  آمریکا ،گاز متعارف جهان را دارند

و را شروع کرده  گاز طبیعی مایعتولید  فرآیند 201۶است و از سال 

وعربستان را ین اوباما روسیه را در تولید گاز پشت سر گذاشته آئ برپایه

در حوزه نفت پشت سر گذاشته است. ما شاهدیم که آمریکا در  2018در 

خود را حوزه گاز و نفت اولین تولید کننده جهان است که بازار صادراتی 

این بازار صادراتی باید مشتریانی پیدا شوند یا  در از این رو. گسترش داد

-واقعولین شاخص تولید صادرکنندگان قدیمی محدود شود. اینجا شاهد ا

ها در حوزه در این بازی مهار روس هستیم. انرژی یعنی مهار ییگرا

 انرژی آغاز شده است. 

خط لوله روسیه است که  صورتبهجهان در  کننده گاز صادر مهمترین

ها در آن ای باشد که روسباید مهار شود و جنگ اوکراین می تواند تله

ها در حوزه انرژی است. آمریکاییاند و هدف آن مهار روسیه در افتاده

، اندخود را به اروپا دوبرابر کرده گاز طبیعی مایعصادرات  2021سال 

 15که  قطر را گاز طبیعی مایع،در صادرات  2021دسامبر  هاآمریکایی

همانطور که پشت سر گذاشتند.  سال اولین صادر کننده جهان بود

جهانی بازار آن  وشود می جاهبا کشتی جاب طبیعی مایع گاز دانید،می

 بازار تنها ،خط لوله باشدبا . هنگامی که ما تمرکزمان بر صادرات است

 بینیم. البته ما صادر کننده مهمی نیستیم.را محلی می گاز

رود و فقط یک پنجم درصد گاز روسیه با خط لوله به سمت اروپا می 80

د اگر این شای است. گاز طبیعی مایعصادرات گاز روسیه به صورت 

بر خط لوله اولویت داشت و  گاز طبیعی مایعبرعکس بود و صادرات 

تهدیدهای فعلی کمتر  ، اثرگذاریکردندرا دنبال می رویکرد جهانی گاز

شد. آمریکا در ماه دسامبر قطر را پشت سر گذاشته است و در ماه می

تامین   -2021دوبرابر سال -اروپا  گاز طبیعی مایعنیمی از  حدودژانویه 

 .کندمی
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درصد گاز  22توانیم می 2023در سال که ند اهها وعده دادآمریکایی 

دهیم با توجه را کنار هم قرار می اطالعاتجهان را تامین کنیم. وقتی این 

به ویژه  منابع تامین انرژی سازیمتنوعها مبنی بر به سیاستی که اروپایی

 قرار گرفته است. لیایاست عس انرژی در اروپا جزو مسائل ،دارندروسیه 

 40 است. شده داموکلسشمشیر  مانندها انرژی روسیه برای اروپایی

آید و درصد گاز اتحادیه اروپا از روسیه می 34درصد انرژی اروپا و 

ها امنیت انرژی اروپا را تهدید کرده است. اروپایی 200۶روسیه از سال 

اند اما در پیدا کردهبود همگرایی  نیاسیاست ددر حوزه اقتصاد که 

اند به اجماع برسند. مسائل نظامی نتوانسته مانند لیاسیاست عهای حوزه

ارتش مشترک از این رو منافع ملی بر منافع فراملی اولویت دارد و 

طور همین به تقریباروپایی تاسیس نشده است. در حوزه انرژی هم 

اروپا دنبال  است. آلمان سیاست واردات انرژی از روسیه را جدا از

ست و بخشی از گازی ا کند. آلمان موتور محرکه اقتصاد اتحادیه اروپامی

در  گاز کند.های اروپایی منتقل میرکند به کشوکه از روسیه وارد می

 گیرد.و امنیتی قرار می لیاسیاست عمسائل  شمار

سهم انرژی امریکا در اروپا  2021 سال در مقایسه بادر ژانویه امسال 

آمریکا  مرکز گاز طبیعی مایعپیدا کرده است. لهستان  دو برابری ایشافز

مهم انرژی اروپا است. قرار  هایقطبدر اروپا شده است. ترکیه یکی از 

ترکیه  ،اما به دلیل تحریم باشد ایران قطب بود جمهوری اسالمی

اند تا ها در لهستان سرمایه گذاری کردهآمریکایی جایگزین ایران شد.

لهستان  گیریجهتکنند. اکنون سازی متعارف لهستان را تجارییرغ منابع

در مقابل روسیه رقابتی است. حتی اگر شما به گذشته هم برگردید هنگام 

اینکه قطر متحد  باوجودمحاصره قطر توسط عربستان در دوره ترامپ، 

ترین صادرکننده کند. قطر مهمآمریکا ورود نمیست اما ا ای آمریکامنطقه

خواستند با محاصره قطر ها میجهان بود. آمریکایی ز طبیعی مایعگا
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را به کشور های آن تاثیر قرار داده تا برخی مشتری زیرصادرات آن را 

گاز طبیعی ژاپن را که مهمترین واردکننده  از این روسمت خود بکشند. 

 گذاریامتیاز خوبی در حوزه سرمایه .بردند تگزاس بهرا از قطر بود  مایع

مایع به ژاپن دادند و بخشی از نیاز ژاپن را تامین کردند. به طبیعی گاز 

، ژاپن در قضایای روسیه نگتنیواشهمین دلیل بعد از سفر بن تمیم به 

تواند به جای صادرات گاز به ژاپن آن را به اروپا قطر می که وعده داد

ای است ای بهانهجمهوری اسالمی ایران، بحث هسته یا در موردبفرستد. 

عرضه  ههای نفتی ایران باید بمشتریاز زاویه انرژی برای تحریم ایران، 

در اروپا جایگزین نفت  نفت اورال روسیه .متمایل شوند جدید هایکننده

های مشتری در عملها از این فرصت استفاده کردند و شد. روس ایران

ال تامین کردند. ایتالیا و یونان را با نفت اور مانندنفتی ایران در اروپا 

 های نفتی ایران را گرفتند. ها هم بخشی از مشتریامریکایی

میلیارد 390میلیارد مترمکعب از  1۶5حدود  2019ها در سال اگر روس

کردند اکنون این رقم به حدود اروپا را تامین می مورد نیاز مترمکعب گاز

تغییر است.  انرژی در حال ژئوپلیتیکمیلیارد رسیده است. پیکربندی  130

جنگ سرد است. شاهد جنگ سرد جدیدی از  این تغییر پیکربندی، یاداور

 زاویه انرژی هستیم.

مهار جدید است. دومین شاخص  ،انرژی گراییواقع اولین شاخص

تحریم است. نورد استریم دو تحریم شد در حالی که نورد استریم یک 

فرستاد و قرار روپا میمیلیارد مترمکعب گاز از زیر دریای بالتیک به ا 55

میلیارد مترمکعب دیگر گاز به اروپا صادر کند.  55بود نورد استریم دو 

میلیارد  55و  ها جلوی نورد استریم دوآمریکایی ویژهغرب و به طور 

اروپا  - خط لوله مهم یامالاالن صادرات را گرفتند. حتی  مترمکعب آینده

است. عنصر تحریم با این کاهش پیدا کرده  ،گذردکه از لهستان می

نباید ها اما امنیت انرژی اروپایی شود.ها در مقابل روسیه دنبال میشاخص
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پایانه انرژی تاسیس ها در لهستان آمریکایی از این رو تضعیف شود

قرار همچنین . کرده استنگتن سفر و مذاکره ی. بن تمیم به واشاندکرده

ایش دهد و همچنین جمهوری درصد تولید گازش را افز 30است الجزایر 

شروع شده صادراتش را  2020جنوبی که از  راهروآذربایجان در قالب 

 افزایش دهد. 

در حوزه  ایران درواقع سوال این است چه نقشی دارد؟جمهوری اسالمی 

 رسالهباید چه کند؟ تمرکز در این عرصه، منافع ملی تامین انرژی و 

س به اتحادیه اروپا در چشم انداز دکتری من بر صادرات گاز از خلیج فار

در راستای جهانی شدن  ایرانتوضیح دادم که باید  در کتابم بود. 2030

باید  ،به جای اینکه به دنبال خط لوله آی پی آی باشد و گاز حرکت کند

که  1404روی دریاها ببرد. در افق  گاز طبیعی مایعگاز را با  ژئوپلیتیک

یکی از بازارهای  ،تدوین کردیمرا  سند چشم انداز آن 1385در سال 

چقدر به این سند وفادار مانده باید ببینیم  .مقصد ما اتحادیه اروپا است

آیا باید منافع ملی خود  ؟داریم اروپاچه جایگاهی در بازار انرژی ایم و 

حضور برخی می گویند به دلیل  ؟در حوزه انرژی را دنبال کنیم یا خیر

برخالف رویکرد اما این  .امین گاز اروپا باشدنباید نگاهمان به تروسیه 

 است.  سندهای باالدستی منافع ملی و 

 بازارهایاما زیر یک درصد در  ،منابع گازی جهان را داریم درصد 20ما 

و تغییر  تحریم ،را کنیم. اگر ما مهار جدیدگاز جهانی ایفای نقش می

ائتالف  موضوع ،یمدر نظر بگیر ،است روی دادنای که در حال موازنه

است. ائتالفی که  گراییواقعهای ائتالف از شاخصانرژی هم مهم است. 

اند با قطر شکل دهند و سفر بن تمیم به آمریکا در ها سعی کردهآمریکایی

جدید انرژی برای اروپا،  قطبورود لهستان به عنوان است.  جهتاین 

آذربایجان  مهوریج حتی وکه واردکننده انرژی است استرالیا، ژاپن ورود 

 که دارند یصادرات ظرفیتکشورهای  گاز و  ی کهو سهمانرژی به ائتالف 
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چقدر  ایران جمهوری اسالمیباید ببینیم  های مهمی هستند.مولفه

محور ورود ژئوپلیتیکبا نگاه  و از رویکردهای پیشینی دوربهتواند می

فراهم شود. مهمترین  هم ورود ایران به این بازارباید ابزارهای  البته .کند

سال گذشته  20ست. ما در ا هارفع تحریم ورود ایران به این بازارها ابزار

 فاز ۶ایم. ضرر کرده گاز طبیعی مایعحوزه در ویژه بهها تحریم علتبه 

 50 ایران گاز طبیعی مایع اما ،بود مایع طبیعی گاز پایه بر جنوبی پارس

تحریم باید برداشته شود. بخش،  برای توسعه ایناست.  کرده رشد درصد

های طرحاز برجام توتال وارد  وارد شود. بعد فناوریسرمایه و باید 

. در زنیمها آتش میدر میدانخلیج فارس شد. ما گاز را باالدستی ما در 

تا بتوانیم نفت آن را استخراج کنیم.  ،اول هستیم آتش زدن گاز دارای رتبه

 تبدیلگاز طبیعی مایع به را برای شما من این گاز  اعالم کردتوتال 

میلیون یورو جریمه  45توتال با پرداخت  ،اما بعد از آمدن ترامپ .کنممی

رفع  های گذشته بایدبنابراین در سالاز خلیج فارس خارج شد. 

اصالح فرهنگ مصرف را پیگیری  و فناوریجذب سرمایه و ها، تحریم

 افزایش دهیم.  گاز جهانی تا سهم خود در بازار ،کردیممی

گیری انرژی در حال شکل ژئوپلیتیک جهانیپیکربندی جدیدی در پس 

های آینده به واسطه ورود بازیگران جدید جنگ سرد در سال نوعی .است

محتمل  ،و چین که دهمین تولید کننده گازجهان است آمریکا، کانادا مانند

جهانی انرژی در  ژئوپلیتیکرا بررسی کردیم.  است که برخی ابعاد آن را

تواند کاتالیزور این روند جنگ روسیه و اوکراین می .حال تحول است

 باشد. 

 *** 
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به بیان دیدگاه خود پرداختند. ایشان در ابتدا گفتند:  زادهدکتر ولیدر ادامه 

کنم و سپس پاسخ چند سوال را مطرح میبه بحث من   برای ورود

 دهم. می

 روسیه برای اوکراین اهمیت کرد؟ جنگ این به اقدام روسیه چرا -

  ؟چیست

  بلندمدت؟ یا بود خواهد مدتکوتاه جنگ این  -

 یک یا بود گذاریتله یک از ناشی افتاد اتفاق که چیزی آن  -

  روسیه؟ توسط هوشمندانه انتخاب

 این به چگونه روسیه و کرد خواهد چه روسیه با تحریم  -

 داد؟ خواهد پاسخ هاتحریم

از یکی از  برای تمثیل، من .کنمنکته را عرض می به عنوان مقدمه دو

آن چیزی که اتفاق افتاد  .گیرممفهوم کرونای راهبردی را وام میعزیزان 

های دیگر که تازه شروع شده و به بخش است راهبردییک کرونای 

جهان را متحول خواهد  ،جهان سرایت خواهد کرد. موضوع نظامی شدن

دار و پر التهاب دامنهموضوعی  ،فاق داردعمقی که این ات دلیلکرد. به 

ها به سراغ جنگ رفتند؟ اوکراین چه خواهد بود. چرا روسبرای روسیه 

اهمیتی برای روسیه دارد؟ اوکراین تنیدگی و پیوندهای عمیق تاریخی، 

نووگراد را به عنوان  به جهت تاریخی زبانی و نژادی با روسیه دارد. اگر

دانیم اوکراین پایتخت امپراتوری این نژاد و خاستگاه اولیه نژاد روس ب

ف به عنوان مادر شهرهای یخاستگاه اولیه قوم روس بوده و همیشه از کی

ها به جهت تاریخی همیشه به اوکراین به عنوان شود. روسروس یاد می

اند. واژه اوکراین هم به نگریستهبین خود و غرب می جداکنندهیک منطقه 

 و بعد از فروپاشی یدر دوره شورویه ویژه است. معنای سرزمین کناری 

 ،روسیه مطرح شد پیرامونروی غرب به مناطق های پیشبحث که

شد.  دوچندانهای روسیه نسبت به جایگاه و اهمیت اوکراین حساسیت
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دروازه ورود به هارتلند که  ،مکیندری ببینیم موضوع را از نگاه اگر

ند اوکراین است. تجربه تلخ دانها خود را قلب این منطقه میروس

ها وجود داشته است. در یک مورد تاریخی هم همواره در ذهن روس

و های بزرگ جنگبیشتر از شرق به مسکو تاختند. ها مغول ،تاریخی

و تجاوز به روسیه در طول تاریخ از سوی غرب به روسیه بوده حمله 

است. است. حمله ناپلئون و جنگ جهانی دوم از منطقه غرب بوده 

 قوی در غرباروپایی ند هرگاه یک دولت هست ها بر این باورروس

ها ها باعث شده روستازد. همه اینبه روسیه می ،شکل بگیرد روسیه

نسبت به مساله اوکراین با حساسیت و دقت و مراقبت برخورد کنند و به 

یک  ، یاکه اتفاق افتاد هسادگی از رفتارهای دولت اوکراین نگذرند. آن چ

ریزی شده و انتخاب آگاهانه روسیه و شخص برنامه ،اقدام هوشمندانه

ها را در باتالقی غرق کند غرب بود تا روسازسوی یا یک تله  ،پوتین بود

غرب  دیدگاهاز  نخست های خود را رقم بزنند. منتا نتوانند بلندپروازی

ا با هها به موضوع می پردازم. غربیروس دیدگاهدهم بعد از توضیح می

برنامه  راشده که انجام دادند یک تله حساب هاییعملیات روانی و اقدام

 تصرفند. بعد از کشانها را به باتالق اوکراین بتا پای روس کردندریزی 

کرد تا  جاه طلبی روسیه و غرب خیلی تالش می 2014 سال کریمه در

باور هستند  بسیاری از کارشناسان بر این .کنترل کند ایشیوهپوتین را به 

یک عملیات  صورت گرفت. جهتنیز در همان ریزی این برنامه که

در تلویزیون  ایجاد شد. اوکی ساطالعاتی روانی با استفاده از ظرفیت زلن

کرد تا او را عصبانی کرده و وارد یک درگیری نظامی به پوتین توهین می

علتش این های زیادی برای روسیه داشته باشد. ناخواسته کند که هزینه

آرایی گسترده نسبت به منجر به یک صف درگیری نظامی روسیهبود که 

جویانه بازدارنده و تالفی هایو اقدام شدیدشود. فشار می این کشور

های ها دچار محدودیتشود که روسغرب از جمله تحریم باعث می

 پوتین قابل توجهی شوند و بتوانند روسیه را مهار کنند. زمانی که
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پرسیدند نگاهت به شوروی  از او واست قدرت را در دست بگیردخمی

قلب ندارد.  ،چیست؟ پاسخ داده بود: هرکس به دوران شوروی فکر نکند

کارشناسان بر این عقل ندارد.  ،خواهد آن را احیا کندکه میهم هرکس 

 و این تعبیر را زمانی به کار برد که در موضع ضعف بود باور هستند که

 بسیارروسیه را او بنابراین  .ود را به قدرت برساندخواست خمی

اما  .کارانه به عنوان یک قدرت همسو و همراه با غرب ترسیم کردمحافظه

های اقتصادی روسیه را ها و عقب ماندگیهنگامی که توانست ضعف

اولین چیزی که در نظر گرفت این بود که این ظرفیت به  ،جبران کند

 2014که در سال  هاییماند. با توجه به اقدامجغرافیای روسیه محدود ن

بازسازی اقتصادی و رونقی که در گفتند بسیاری می ،در کریمه انجام داد

طلبی شود و به کشورهای باعث شده روسیه دچار جاه ،روسیه اتفاق افتاد

که در غرب ی ای داشته باشد. تعبیر و تفسیرورزانهاطراف خود نگاه طمع

توان این جاه طلبی را کنترل ت که فقط با تحریم میوجود دارد این اس

گیری ن روسیه و چین در حال شکلایدر مکه  پیوندی از سوی دیگرکرد. 

به هم بریزد. اگه بتوانند فضای این تله را خوب باید به نوعی  ،است

توانند پیوندهایی بین روسیه و چین را دچار ضعف و می ،فراهم کنند

 کنند.  نابودیحتی 

گاه کنیم که آیا در یز به مساله نها نروس دیدگاهاما باید از شان افزودند: ای

ند. به جهت شخصیت اهبرنامه داشت از پیش افتادند یا خودشان غرب تله

که بگوییم  اینای که دارد های فردی و انباشت تجربهپوتین و ظرفیت

ه بعد از . در محاسبنگرانه استای شده سطحیمحاسبهپوتین دچار اشتباه 

هایی داشته باشد ها تفاوتجنگ شاید روند تحوالت با محاسبات روس

ای که دور ها نبود. حلقهاما در اقدام به جنگ هیچ تردیدی در روس

 و سیچین مارکف، ناریشکین، مثل گراسیموف،پوتین هستند اشخاصی 

ربه شده و به تج وارد نظامند که از میان سالی ای هستشایگو افراد باتجربه
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ریزی شده به برنامه هایمناسب و اقدام هایتا بتوانند با تصمیم اندرسیده

بنابراین نباید فکر کنیم افراد کم های روسیه کمک کنند. پیشبرد برنامه

در تله غرب افتاده و اندتجربه در یک فضای احساسی دور هم گرد آمده

نشد. مایل به  روسیه مجبور به جنگخیر  .اند و مجبور به جنگ شده اند

که  چهجنگ بودند و تالش کرد آن را در بستر خوبی پیش ببرند. آن

های جامعه روسیه است. چند پوتین انجام داد برگرفته از برخی از واقعیت

مطالبه اول دولت قوی است. پوتین  .مطالبه در روسیه بسیار جدی است

دغدغه  تالش کرده دولت قوی در روسیه شکل دهد و پاسخی به همواره

 امنیت بدهد.  نداشتن تاریخی

از منطقه اودسای اوکراین به  خود را هاآلمانی ،در جنگ جهانی دوم

مطالبه این  .مسکو را محاصره کردند ،به روسیهبا حمله دونباس رسانده و 

ی هاازیردبود که در روسیه دولت قوی روی کار بیاید تا جلوی دست

پدر است و  ،ر وجود دارد که دولترا بگیرد. در روسیه این تعبی غربی

سرزمین روسیه مادر است. برای حفظ مادر روسیه باید پدر قوی در 

دار زیادی دارد و پوتین از طرفالمثل در روسیه قدرت باشد. این ضرب

 برد. اوکراین را با این نگاه به جلو می مسالهاین ظرفیت استفاده کرد و 

هزار متر  هر پیشتر د قوی است.اقتصا در روسیه، داشتن دومین مطالبه

 های مختلف ریزیشد. پوتین با برنامهدالر فروخته می 50-40مکعب گاز 

دالر برساند. نفت به همین صورت،  700-۶00را به  رقم اینتوانست 

دالر بفروشند. مجموع این  120ها توانستند نفت را تا هایی روسزمان

 باشگاهدر  1998که درسال  عوامل باعث شدند روسیه از کشور بدهکاری

های خود را از کشورهای شد و تقاضای بخشش بدهکاری حاضرپاریس 

 ۶30قبل از حمله به اوکراین  ل شود کهیبدتبه کشوری  ،اروپایی کرد

از نیز میلیارد دالر ذخایر ارزی داشته باشد. درآمد سرانه مردم روسیه 

 هزار دالررسید.  13دالر به  2800
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تالش پوتین  را متوجه خود پوتین کردند. هاییخواستدرمردم روسیه 

گری مردم برای پیشبرد و از مطالبه دهد پاسخ هادرخواستکرد به این می

های خود استفاده کند. موضوع تحقیر ملی یک زجر تاریخی برای برنامه

اند یک دولت قوی در تالش داشتهو اند ست. بارها تحقیر شدها هاروس

بیاید و این تحقیر را جبران کند. پوتین توانسته بود غرور روسیه روی کار 

های مردم قرار و عزت ملی را به عنوان یک قرارداد اجتماعی در اولویت

ها باید پوتین برای حفظ غرور و عزت روس کهدهد و مردم بپذیرند 

دست به هر اقدامی حتی اقدام نظامی بزند. هنگامی که هویت و 

ها به خود پوتین با این مولفه ،شودها تهدید میروس یکپارچگی سرزمینی

دهد که حداکثر ظرفیت را به کارگیرد تا اجازه ندهد این اجازه را می

ها را اگر کنار غرور ملی دچار خدشه و آسیب شود. مجموع این مولفه

 گری بود. شویم اقدام پوتین ناشی از یک محاسبههم بگذاریم متوجه می

ها به شدت از جنگ روسم باید عرض کنم که در پاسخ به سوال سو

اند که روسیه را ها به شدت مایلکنند. در مقابل غربیفرسایشی فرار می

شود که این جنگ فرسایشی باعث می .دچار یک جنگ فرسایشی کنند

های مختلف اقتصادی و اجتماعی و حتی ها به شدت در حوزهروس

در داخل روسیه دچار افت و ضعف دولت  و مشروعیت سطح مقبولیت

 شوند. 

را در دستور کار خود دارند. میزان کمک  قابل توجهیهای برنامهها غربی

شود که غرب اند اینطور تعبیر میهایی که متوجه اوکراین کردهو حمایت

که اتفاق افتاد ناشی از  چهمدت است. آنمایل به یک جنگ فرسایشی بلند

همان چیزی که چند روز پیش الوروف اعالم کرد ها نبود. ناتوانی روس

ها ها هم همین است. اینطور تعبیر نکنیم که اوکراینیو خواسته روس

خوب مقاومت کرده و روسیه را زمین گیر کردند. روسیه این ظرفیت را 

 ،تسا تر از آن چیزی که در ذهنتر و سریعدارد که اوکراین را راحت
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دهد. اما جازه اشغال کامل اوکراین را می. ظرفیت نظامی روسیه ابگیرد

توانند دانند که میها خوب میمساله برای روسیه اشغال نیست، روس

اما مشکل اصلی نگهداری اوکراین است. در اوکراین  ،فاتح اوکراین باشند

های ها شکل گرفته که تبدیل به جنگتنفر عظیم ملی نسبت به روس

-هضربتوانند می اوکراین وهای مردمیشود. نیرنامتقارن و فرسایشی می

در  اندها مایلمتوجه نیروهای نظامی روسیه کنند. روسشماری را بی های

وضعیت منطقه دونباس،  نخست :سه محور اهداف خود را دنبال کنند

زو ججزیره کریمه را شبهسپس  .دونتسک و لوهانسک  را مشخص کنند

این است که اوکراین روسیه  هدفسومین  .کنند اعالمخاک روسیه 

در قانون اساسی خود قید کند که به هیچ وجه به نهادهای  طور کتبیبه

 . پیوستامنیتی و نظامی غربی نخواهد 

را در اوکراین به وجود  یروسیه به شدت مایل است که منطقه حائل

این منطقه حائل  ،شد ملحقبیاورد که اگر اوکراین به ناتو و اتحادیه اروپا 

را حفظ کند. تعبیری در روسیه وجود دارد که  روسیه و غرب بین فاصله

بدون هیچ مانع طبیعی می تواند به  ،اگر یک تانک از پاریس به راه بیفتد

اوکراین در نهادهای غربی  ها بیم این را دارند که اگرمسکو برسد. روس

های معدنی، انرژی و کشاورزی که در به واسطه ظرفیت ،شود یکپارچه

تواند به یکی از بزرگترین کشورهای عضو اتحادیه می ،سته این کشور

هدف از این برای روسیه خطری بزرگ است.  .اروپا و ناتو تبدیل شود

 یفکیاند گرفتن ف متوجه اوکراین کردهیدر کیها روسفشاری هم که 

 اوکراین امتیاز ندهد روسیه هویت خواهند نشان دهند اگربلکه می ،نیست

 ف را به چالش خواهد کشید. یکیمستقل  سیاسی

را باید در  به غرب اوکراین پیوستنها نسبت به بدبینی روسریشه 

ها به جمله معروف دیک چنی باور ها ببینیم. روسگیری غربیموضع

دارند که گفته بود ما باید کاری کنیم که فروپاشی شوروی منجر به 
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مگر  ،یم از بین ببریمتوانفروپاشی روسیه شود. ما تهدید روسیه را نمی

 تنهاها موضوع اوکراین را اینکه این کشور را دچار تجزیه کنیم. روس

اگر اوکراین به غرب متصل  آنها بر این باورنددانند. تهدید سرزمینی نمی

در روسیه اتفاق خواهد  دوبارهموضوع تجزیه و دومینوی فروپاشی  ،شود

رای آن خواهند جنگید. این ست که با هااین نگرانی امنیتی روس .افتاد

 .کنندنگاه می پیرامونیامنیتی به مسائل  سیلویکیحلقه امنیتی پوتین به نام 

روسیه  یکپارچگیترین موضوع حفظ حلقه اول امنیتی مهم دربنابراین 

است که  جامعه کشورهای مستقل همسودحفظ  امنیتی است. دومین حلقه

سیه نشود. روسیه در با دشمنان رو دستخوش ارتباط اعضای آنها

این جنگ هم  .های اول و دوم امنیتی حتما اقدام نظامی خواهند کردحلقه

. کردندهم به گرجستان حمله  2008عجیبی نیست. همچنان که در  مسئله

 .کردنداز ابزار دیگری استفاده می جای جنگبه توانیم بگوییم بایدنمی

حتما بهترین  ،امنیت خودکه در مباحث مربوط به ها بر این باورند روس

 جنگ است.  ،ابزار و اقدام موثر

حاضر ها خوب حدس زده بودند این بود که در حال ای که روسنکته

های لفظی و ارسال کند. غرب جز حمایتغرب از جنگ فرار می

ا را تحلیل هاین تحریم اگر کمک خاصی به اوکراین نکرد. ،تجهیزات

محافظه کارانه و با مالحظه  سیاربموضع غرب شویم کنیم متوجه می

 به شکلای را جانبههای همهاست که تحریم این آرزوی غرب البتهاست. 

فلج کننده و بی ثبات کننده داشته باشد و روسیه را به سمت عقب 

 معیشتی ببرد.  هایچالشهای اوایل فروپاشی و ماندگی

انرژی  املعاهمیت هایی مثل جنگ گریز بودن غرب و روسیه به واقعیت

نرمش در مقابل و  سازش بنابراین غرب مجبور به .بوده است آگاه

منتظر فضای تحریمی  2014 سال زاها روسیه است. روس هایاقدام

ای و آماده مقابله هایند. بنابراین اقدامودای از طرف غرب بگسترده
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در  روسیه به نظرم محاسبه. البته اندتمهید کردهتحریم را  دربرابرسازی 

این بخش اشتباه از آب درآمده است. مثال در مورد ارزش بورس روسیه 

در یک  کردندبینی نمیروس ها پیش ،میلیارد دالر است 800که تقریبا 

پیدا کند. یعنی  کاهشمیلیارد دالر  300ها به کمتر از با تحریم ،هفته کاری

 است.  میلیارد دالر را از دست داده 550بیش از ارزشی بورس روسیه 

میلیارد دالر به اقتصاد روسیه آسیب زده  100کاهش روبل هم بیش از 

های مربوط به فروش نفت و گاز است. سرجمع عملیات نظامی و بخش

کنند بینی میایجاد شده و اعدادی که پیش تجاری و اخاللی که در بخش

ر میلیارد دال 800اقتصاد روسیه تاکنون از این جنگ بیش از دهد نشان می

خسارت دیده است. اما به این معنا نیست که این خسارت به اقتصاد 

میلیارد دالری روسیه فشاری بیاورد که به تصمیم آنی و ناگهانی در  1200

 .شودمنجر مورد قطع کردن جنگ و عقب نشینی از صحنه اوکراین 

اند. خودشان یک سوئیفت هم داشته ایکنندهخنثی هایها اقدامروس

اند به سیستم اند. تالش کردهاس راه انداخته پی افنوان اس ع باروسی 

 100سال گذشته  8-7متصل شوند. در  سوئیفت چینی)سی آی پی اس(

درصد آن  97اند که داری آمریکا را داشتهخزانهقرضه میلیارد دالر اوراق 

ه و هدانستند که نوع مواجها میروس دهداین نشان می اند.را فروخته

-شود. بنابراین اقداممی شدیدا غرب باعث فشارهای اقتصادی درگیری ب

بر تقویت نقش  2021بازدارنده تعریف کردند. در سند امنیت ملی  های

های ملی در تعهد با کشورهایی مثل چین یا ایران و سایر روبل و پول

روسیه و  هایمعاملهدرصد  80دند. کر مطرحد نظرشان را ورکشورهای م

درصد رسیده است.  20اما اکنون به کمتر از  ،ریکا بودچین با دالر آم

اند. اگرچه اقتصاد ها نقش دالر را در اقتصاد خود پایین آوردهروس

اما اقتصاد ضعیفی است.  ،تواند جوالن دهدنفت و گاز می دلیلروسیه به 

سرمایه مند از این جهت که برای سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز نیاز
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ها و فشار چاهافت های عمیق و ی است. در زمینه چاهغرب فناوریو 

 اند.غربی وابسته فناوریبه  ،اندحوزه ساخالین که شروع کرده

غرب در  ،را ی روسیههادانند که برخی از ظرفیتها خودشان میروس

 37تواند از اقتصاد دنیا حذف کند. روسیه سال گذشته کوتاه مدت نمی

. روسیه و قابل توجهی است میزانکه  شتمیلیون تن گندم صادراتی دا

میلیون تن گندم  800کنند. میلیون تن گندم تولید می 100اوکراین باهم 

کشور تولید کننده کود شیمیایی در  روسیه نخستینشود. در دنیا تولید می

وابسته به خود  را جهانیبازار  ،اساسی الهایکاست. در زمینه ا دنیا

سریع به شکل باید انتظار داشته باشیم این تحریم بنابراین ناند. نگهداشته

به نظر که اتفاق افتاده یک شروع است و  هآن چ. اثر کندو همه جانبه 

باشد.  سائلپایانی بر این م نیز عقب نشینی و تسلیم اوکراین رسدنمی

کرونای استراتژیک هم  ،همانطور که گونه و موج جدیدی از کرونا داریم

های دیگر جهان سرایت خواهد کرد. اگر بخشبه اشکال مختلف به 

 ،غرب نتواند اثر حذف روسیه از اقتصاد و انرژی دنیا را مدیریت کند

 800مترمکعب گاز  1000 دالر هم برسد. 200 بیش از تواند بهنفت می

دالر رسیده است. این  3800ظرف یک هفته به  ،دالری در اتحادیه اروپا

 به اقتصاد اتحادیه اروپا اسیب زده است.میلیارد دالر  4۶افزایش قیمت 

الملل و دامن نظام بین واثر این اتفاق در کوتاه مدت از بین نخواهد رفت 

 منطقه را خواهد گرفت.

 

با بحرانی که به بیان دیدگاه خود پرداختند و گفتند:  دکتر کرمیدر ادامه 

گترین بعد از جنگ جهانی دوم بزر ،شکل گرفتهبرای اروپا جنگ اوکراین 

برای دنیا شاید یکی از معدود رویدادهای این جنگ رویداد است. 

پیامدهای آن به هرشکلی باشد دنیای آینده را شکل  .ساز استسرنوشت
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گیری جهان آینده به قبل و بعد از بحران اوکراین در شکل .خواهد داد

قبل و بعد از فروپاشی شوروی یا قبل و بعد از  مانند. خواهد شداشاره 

علت هم این  .بسیار مهمی خواهد بود مرحله ،مرحلهسپتامبر، این  11

است که توسل به نیروی نظامی و یک تجاوز نظامی گسترده و سنگین در 

داند. را اروپایی میو هم اروپا آن خود هم که انجام شده قلمرو کشوری 

میلیون جمعیت و سرزمینی  45دومین سرزمین گسترده با بیش از اوکراین 

در اروپای شرقی به دلیل امن شدن و دور بودن از . است لخیزحاص

 آلمان مانندکشوری  حتی .اندمرزهای روسیه به اوکراین نگاه جدی داشته

به شکل جدید نه با نگاه نظامی بلکه -برای تامین فضای حیاتی خود  نیز

نیروی کار اوکراینی که  سرزمین گسترده اوکراین وبه  -با نگاه اقتصادی

ای توجه ویژه ،وانست جای نیروی کار ترکی را در آلمان پر کندتمی

. اهمیت این موضوع برای آلمان و اروپا باعث شده که خیلی جدی داشت

ای و دهند و تالش کنند در فضای رسانه اولویت قرار این موضوع را در

داستان  ها واکنش شدید نشان دهند. امروز روایت اروپایی ازحوزه تحریم

سازی روایت ها اینممکن است روس اگرچه ،یت روسی غلبه داردبر روا

گذرا  ها هم اینرا زودگذر بدانند. نقطه آسیب این گونه روایت سازی

هم دیدیم روایت غربی که پوتین را  2014 بحراناز  پساست.  بودن

تاثیر این قرار ر زی ،کردندمی دانستند و کاریکاتور آن را منتشرمی هیتلر

به عنوان  و وارد سوریه شد 2015 ازدولت روسیه به تدریج گرفت که 

براین روایت فائق آید. باید ببینیم آیا توانست یک نیروی ضدتروریسم 

چرا که امروزه این  ؟ها ابتکاری برای تغییر این روایت دارند یا خیرروس

ها بتوانند این روایت اگر در دنیای امروز .ها اهمیت زیادی دارندروایت

 د بود.نتاثیرگذار خواه بسیار ،دگار شوندمان

ها روس محاسبهشده که شاید در  غرب ایجاد از طرفی انسجامی در

 شدهغرب یکپارچه همصدا  است.نداشته  شدتییا اگر بوده چنین  ،نبوده
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ای، های رسانههای تحریمی، سیاستروسیه در سیاست برابرو در 

ای و در مجامع منطقه و ماتیکدیپل هایها و اقدامبیانیه ،اظهارنظرها

 کمرنگ مینیز روایت روسی را  برابر. در ار فعال استیبسالمللی بین

 در یک کشورچون  ،ای نیستبینیم. بیان مشروعیت این اقدام کار ساده

انجام شده است.  عضو سازمان ملل و دارای مرزهای رسمی و رسمی

ای نیست. کار ساده هحملپسندانه از این توجیه مشروعیت عام بنابراین

همیشه از قربانی  .قربانی است سویهمیشه افکار عمومی متمایل به 

مگر اینکه طرف برنده بتواند بردش را در کوتاه  ،شودسازی میاسطوره

 مدت با هزینه و ریسک کم انجام دهند.

های اخیر ی که پوتین در گرجستان، کریمه، سوریه، بالروس و ماههایکار

رهای کم ریسک با برد زیاد بود. االن زود است  کا ،انجام داد در قزاقستان

همین روایت فعلی تداوم پیدا کند روسیه را به  اما اگر ،قضاوت کنیم

های داریم که با نظریه را غربی ،کند. ما در یک طرفبازنده تبدیل می

اما مشکلش این  ،دهدگرایی لیبرال کل این داستان را پوشش میالمللبین

گنجند. ناتو یک پیمان امنیت جمعی ت که ناتو در این چارچوب نمیاس

تر گسترده مانبه یک پی پیمان بوده و منطق آن مشخص است. تبدیل این

است. چالش هم این است که بر خالف اتحادیه  روبهروبا چالش بزرگی 

گرایی المللمنطق بین وسازمان تجارت جهانی شد  هااروپا یا گات که بعد

-المللبین در متنناتو را با هیچ منطقی  ،تواند آن را توجیه کندرال میلیب

توانست مسئولیت مگر اینکه غرب می ،توان گسترش دادنمیگرایی لیبرال 

امنیتی و از  نکایمشترک و فراگیر و با حضور سایر شرپذیری امنیتی 

 دو زا که بودهاین  همواره هم هاروس پیشنهاد .باشدداشته جمله روسیه 

 سازمان تقویت دوم و متحد ملل منشور 47 ماده احیای یکی دیگر روش

 هاروس مختلف هایطرح در اخیر دهه سه در که اروپا همکاری و امنیت

به ویژه آمریکا و کشورهای اروپای  هااماغربی گیرد.، بهره است بوده هم
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ت اند و نگران قدرشرقی که از قدرت روسیه درطول تاریخ آسیب دیده

هدف آمریکا  کنند.را دنبال می هرکدام یک هدفی ،روسیه بوده و هستند

این است که برای هژمونی خود یک ابزار جمعی داشته باشد که وقتی 

یک نهاد بزرگ  ،خواهد در عراق یا سوریه یا هرجا وارد عمل شودمی

از این رو مشروعیت چندجانبه داشته باشد.  کهامنیتی پشت سرش باشد 

 تالش حتی .هژمونی خودش در ناتو از بین برود هرگز اجازه ندادآمریکا 

های مختلف پاسخ دهد. کشورهای اروپایی را به شکل هایمخالفت کرد

به این باور رسیده بود ناتو برای آمریکا هزینه او جز در زمان ترامپ که 

 100ر شده ضآلمان حا مانندباعث شد کشوری  اوکراین بحران .است

ها خیلی و هزینه نظامی کند. در سال های گذشته آمریکاییمیلیارد یور

 ر به این کار نشده بود.ضاما آلمان حا ،تالش کردند

است. گسترش  روروبهناپذیری گرایی لیبرال با یک مسئولیتالمللبین این

 در عملبا هیچ توجیه لیبرالی قابل قبول نیست و  ،ناتو به زیان روسیه

شود روسیه را از این تجاوز تبرئه ده است. نمیناتو منشا این تجاوز ش

های تجاوز را ناتو ایجاد کرده است. اما واقعیت این است انگیزه ،کرد

ناتویی که نه جسارت داشت اوکراین و گرجستان را بپذیرد و نه وقتی 

ر به دفاع شد و نه توانست راه حل بینابینی ضامنیت آنها بخاطر افتاد حا

 ایننگر قابل تحلیل است و ه رفتارش با منطق واقعپیدا کند. اما روسی

مشکل  .بلکه تهاجمی هم هست ،نگری لزوما تدافعی نیستمنطق واقع

را ای اصلی روسیه این است که جاذبه الزم برای حفظ هژمونی منطقه

 هم ابزار نظامی را .المللی چند قطبی استبه دنبال نظام بین روسیه. ندارد

بعدی  پردازاننظری. هژمونی به تعبیر گرامشی و نیستاما این کافی  د،دار

الملل به گفتمان، نهاد موثر و پشتوانه اقتصادی نیاز دارد. روسیه روابط بین

در این منطقه با چالش و بحران هویتی اساسی جاذبه الزم را ندارد، 

سطح این  .سی است به غرب یک برابراست. اقتصاد روسیه در  روروبه
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 ،این وسعت اای بای در گسترهبرای ایجاد هژمونی منطقه قدرت اقتصادی

 خیلی کم است. 

های به دلیل تحریم ،گیریی شکلاتحادیه اقتصادی اوراسیایی هم در ابتدا

گفتمان و مبنای  از سوی دیگر ناشی از بحران کریمه دچار مشکل شد.

بوده  روروبهفرهنگی در داخل روسیه با چالش  و ایدئولوژیک، فکری

قابل پذیرش  به سادگی هااست. کمونیسم رفته، لیبرالیسم هم برای روس

خواهیم گفتمان ملی خودمان و ما می ها بر این باورند کهروسنیست. 

اجتماعی  هایاز آزادی و موضوع ،از مردم ساالری را برداشت خودمان

 مانند ایوانگرا ملی ایبه اندیشه در عملاین  . امافرهنگی داشته باشیم

های دانند. اندیشهها آن را فاشیستی میکند که غربیپیدا می کاهشایلین 

شود و می مورد تمجید است و آثارش منتشرایوان ایلین که در روسیه 

مجموعه اینها از و ، کایزبورس حلقهدیگر اعضای و دوگین و  پروخانف

  ها فاشیستی است.نگاه غربی

 و ر روسیه هنوز پخته نشدهمشکل اصلی این است که این نگرش ملی د

محیط  اما در ،فعال برای انسجام ملی و گردآوری زیر پرچم مفید است

روسی برای  گراییها و بومیگراملیهای ای جاذبه ندارد. اندیشهمنطقه

ها جذابیت دیگر جمهوریمردم و  هااوکراینی ها،، قفقازیهاقزاقستانی

با چالش مواجه است. نزدیک  حتی در داخل روسیه هماین نگرش ندارد. 

میلیون مسلمان با این مفاهیم مشکل دارند. به دلیل ضعف اقتصاد  25-30

مدل توسعه و هژمونی  گفتمان، از آن بتوانو ضعف گفتمان ملی که 

روسیه ناچار به توسل به نیروی نظامی است.  ،ای به وجود آوردمنطقه

 ،دهدامتیاز می ،کندکه جاذبه ایجاد می وجود داردطرف دیگر رقیبی 

دهد. روسیه هم مجبور است از ش میاپاد و کندتشویق می ،کندتهییج می

نیروی نظامی استفاده کند. استفاده از قدرت نظامی هم تا جایی موثر است 

ا بیشتر به سمت رقبا  ها رجمهوری کند وو از یک جایی ترس ایجاد می
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جهانی است که  ،ا در آن هستیمجهانی که م ،انگارانسازه گفتهد. به برمی

ها، تعامالت و درکمان از هویت خود و دیگران ها، رفتاربا نگرش آن را

 ،اندها ساختهایم. لیبرالیسم غیرمسئوالنه غرب و جهانی که غربیساخته

توسعه، زیست محیط و فقر و  مانند جهانی نبود که مشکالت بشری

در کنار تالش برای  اقض،ای متنآنها به شیوه .را حل کند تروریسم

 ،سازمان تجارت جهانی مانندگسترش اتحادیه اروپا و نهادهای اقتصادی 

ایجاد هراس گسترش دادند که در روسیه چنان ناتو را هم حفظ کردند و 

به نیروی نظامی متوسل و را ندارد  وضعیت این تحملکرده است. روسیه 

حوزه اروپای شرقی آمده  در نتیجه کانون بحران یک بار دیگر به .شودمی

کانون  گیریشکلها بینی آمریکاییکه پیشاست در حالی  این است.

خواست آمریکا می. بودمدار چین  بر و محاصرهدر شرق آسیا  بحران

چین را کنترل و وادار به تعامل و ماندن درون نظام جهانی غربی کنند و 

ری کند. اما اکنون دنظر چین درنظام جهانی جلوگیوراز تغییر ساختاری م

چین  طور طبیعیبههای اروپای شرقی آمده و کانون اصلی جنگ به مرز

های آینده این بحران پیامد .کند از این وضعیت استفاده کندمی تالش

الملل زیاد برای منطقه شرق اروپا، روسیه، اوکراین، چین، ایران و نظام بین

 است. 

ما  .روشنی از این تحوالت داشت بینیشود پیشنمی ایشان ادامه گفتند:

شرایط به شدت دگرگون شونده و پویاست.  .در یک شرایط سیال هستیم

دولت اوکراین  و خواهد چه کندمی به طور دقیقمشخص نیست روسیه 

های غربی واکنششان چه دولت . مشخص نیستکندتا کجا مقاومت می

اوکراین را دولت روسیه شرق اوکراین یا حتی غرب  اگر .خواهد بود

آیا دولت روسیه برای  ؟بگیرد آیا میخواهد جنگ چریکی راه بیاندازند

یا ممکن است به یک  ؟یک جنگ بلندمدت در اوکراین آماده است

قانع  ،حداقلی حتی کمتر از سه شرطی که دکتر ولی زاده اشاره کردند
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وجود ندارد. علت این است  هاهیچ تصویر روشنی از این موضوع ؟شود

راشا تودی سیمای گر اصلی این بحران شخص پوتین است. شبی که بازی

 ،های مختلف دنیا پخش شدرا نشان داد و در شبکهنشست سران کرملین 

موقع صحبت کردن لکنت زبان پیدا  حاضر در جلسه تیمبرخی اعضای 

خواست بیشتر از زبان آنها بگوید که این یک تصمیم پوتین می .کردندمی

گران مهم روسی و غربی گفته بودند قبل از آن تحلیلچون  ،جمعی است

این تصمیم در به نظر می رسد که این تصمیم شخص پوتین است. چون 

تصمیمی نیست که از درون روندهای  .نهایت تصمیم شخص پوتین است

 شده باشد.  گرفتههای جمعی روندو  ساالریدیوان

د بعد از اینکه فشار آید یکی از سناریوهای احتمالی این باشبه نظر می

 هاغربی ،بیشتری بر اوکراین وارد شود و شهرهای بیشتری سقوط کنند

چون بعید است روسیه  ،های روسیه برداشته شودتحریم کهبپذیرند 

در حالی که هنوز تحریم است.  ،بخواهد نیروی نظامی خود را خارج کند

 اعمال شده ها از گذشته برای تصرف کریمهاین تحریم بخشی از همچنین

های قبلی هم تحریم ،کریمه را بپذیرد سازیپیوستهو اگر دولت اوکراین 

لغو خواهد شد. گزینه دوم طوالنی شدن جنگ است که پیامدهای زیادی 

ها تحریم ، اینها نتوانست بازدارندگی ایجاد کنددارد. همچنان که تحریم

مدت ا در میانام ،در کوتاه مدت روسیه را از پا در نخواهد آوردنیز 

کند و در بلندمدت برای روسیه بسیار زندگی در روسیه را دشوار می

خطرناک خواهد بود. روندهای جمعیتی و روندهای اقتصادی در داخل 

 یک جنگ بلندمدت نیست.  سودروسیه به 

اگرچه اکنون دور از ذهن است  که سناریوی سوم شکست روسیه است

 80اگر افغانستان دهه  یااگر ما ویتنام  چندان هم بعید نخواهد بود.اما 

اینکه یک کشوری وارد  ،را ببینیمدو دهه اخیر میالدی و افغانستان 

در  دولتی وجود نداشته باشد و ملت ضعیفی هم هرچند ،سرزمینی شود
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کسی که  .عجیب نیستچندان هم شکست بخورد  لیو ،باشند آن کشور

ملی  او زیادی دارد. انگیزه های برندهکند برگدر سرزمین خود دفاع می

 در این جنگ پیروزاگر روسیه  بنابراین. داردالمللی همدردی بین و است

المللی جنگ طوالنی شود احتمال سه قطبی شدن نظام بینحتی یا  ،شود

 آینده نظامیالمللی نظام بین ،شکست بخورداین کشور زیاد است. اما اگر 

المللی آینده را شکل خواهند ینب نظامدو قطبی خواهد شد. چین و غرب 

خطرناک  هم تواند بسیارحذف روسیه می .روسیه حذف خواهد شد ،داد

اگر روسیه احساس کند که  ،ایهای هستهسالحوجود باشد. با توجه به 

ای های هستهاز سالح ممکن است ،شکست سختی خواهد داشت

یکی از  است. بسیار اندکتاکتیکی هم استفاده کند اگرچه احتمالش 

هر کدام از بنابراین قطعیت است.  نبودهای مهم این بحران ویژگی

 هایی برای تحقق دارند. ها امکانسناریو

ما وجود  ای برای آینده کشوردر مورد ایران، هیچ چیز از قبل تعیین شده

ندارد. هرکدام از این سناریوها پیامدهای متفاوتی برای جمهوری اسالمی 

آسیای  .ستا ای ماه روسیه بخشی از معادالت منطقهایران دارد چرا ک

خاورمیانه با حضور یک روسیه قدرت جهانی، یک  و مرکزی، خزر، قفقاز

ایجاد  را متفاوتی های بسیارضعیف صحنهیک روسیه روسیه متوسط یا 

خواهد کرد. نقش چین در حوزه آسیای مرکزی و قفقاز، نقش ترکیه در 

ینده اروپا در هرکدام از این سه وضعیت آ و این عرصه، نقش اسرائیل

جهان  :کنمانگاران را تکرار میمتفاوت خواهد بود. باز هم نکته سازه

سازیم. اگر محاسبه ن چیزی است که خودمان میاآینده برای ایران هم

سناریوهای مختلف را بررسی نکنیم و جسارت ، نیندیشیم ،نداشته باشیم

احتماال در هر شرایطی طرف بازنده  ،شیمبا شرایط را نداشته با سازگاری

توانند مسائل بیرونی پویا هستند. بازیگران دولتی می. خواهیم بود

از خردمندی باشند که خودشان را با شرایط جدید  کمی بازیگرانی با حد



 
 

26 

همه بازیگران خود را با  ،افتدند. وقتی تحول بزرگ اتفاق میساز سازگار

هم در ایران امیدواریم جسارت این وجود  دهند. ماشرایط جدید وفق می

 وداشته باشد که  خودمان را با تحوالت ناشی از این بحران وفق دهیم 

 اگر این کار را نکنیم آسیب خواهیم دید.

*** 

های خود ها یا پرسشدر ادامه نشست شرکت کنندگان به طرح دیدگاه 

 پرداختند.

امل دیگری مانند فشار پرسش: تصمیم روسیه به جنگ با اوکراین به عو

 ط است یا خیر؟ومربدو  غرب در رابطه با نورد استریم

علت نیست بلکه ، نورد استریم دوتحریم سادات: پاسخ دکتر هوشی

های . اگر شاخصدید استهابزاری برای ت مهار انرژی، علول است.م

ها یکی دیگر از شاخص ،مهار بدانیم و را موازنه، ائتالف گراییواقع

 55برای این است که از  دو نورد استریم مخالفت با د است و بحثدیهت

بالقوه روسیه جلوگیری کنند. در کوتاه  صادرات گاز مترمکعبمیلیارد 

قرار است سهم روسیه  ادامهاما در  ،مدت اروپا به گاز روسیه وابسته است

 کاهش پیدا کند و بازیگران دیگری این سهم را تامین کنند.

گیری ارتش اروپایی وجود دارد؟ بحث ناتو و کان شکلپرسش: چقدر ام

 ارتش متحد اروپایی چه خواهد شد؟

زود است  ،زاده: ارتش متحد را از دستور کار خارج کنیدپاسخ دکتر ولی

ها را درگیر ها موفق شدند اروپاییآمریکایی در این مورد صحبت کنیم.

. جنگ رفتندی ناتو نمیهاها زیر بارهزینههای ناتو کنند. اروپاییهزینه

ای شد تا کشورهای اروپایی تهدید را لمس کنند و زیربار اوکراین بهانه

باعث انسجام و اتحاد بیشتر ناتو این جنگ های نظامی ناتو بروند. هزینه
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وهمسویی و همراهی بیشتر با آمریکا خواهد شد. جنگ اوکراین فرصتی 

 کند.برای بازسازی و تقویت ناتو فراهم می

برای اجازه غرب در -ایپرسش: شرطی که روسیه در مذاکرات هسته

های روسیه است یا بخاطر تحریم گذاشته -مورد رابطه ایران و روسیه

 مسائل دیگری مطرح است؟

کنم. گروکشی میاز این موضع روسیه تعبیر : من زادهدکتر ولی پاسخ

های نهزمی خواهند غرب را وادار به انعطاف و نرمش درها میروس

دانند. اگر غرب این روسیه کنند و ما به ازای آن را ایران می تحریم

 گوهایوگفتتواند روسیه می ،نداشته باشددر مقابل روسیه انعطاف را 

 وین را به بن بست برساند. 

های افراطی در اروپا شبیه جنگ جهانی گراییملیپرسش: آیا امکان رشد 

 دوم وجود دارد؟

-ملیدر روسیه تضعیف خواهد شد. اوج  گراییملی: پاسخ دکتر کرمی

 ،رهای اقتصادیفشا است.جنگ است و این جنگ اتفاق افتاده  ،گرایی

نیست. در  گرایانهملیکه لزوما  بردمی مسائلی ویجامعه روسیه را به س

ای گرایی و همگرایی منطقهیابی اتحادیههم به دلیل اولویت اروپا

تر کمرنگ گراییملی ،امنیتی در چهارچوب ناتوتر و نهادگرایی گسترده

انسجام زیر پرچم اتحادیه اروپا و ناتو را ایجاد  ،خواهد شد. تهدید امنیتی

اروپایی در همه  گراییملیرا.  هانه پرچم تک تک ملیت ،خواهد کرد

گرا بوده است و روابط بهتری با پوتین غیر از اوکراین روس ،رهاکشو

 اوکراینی که از گراییملیدر اروپا تضعیف خواهند شد. اند. اینها داشته

افزایش خواهد یافت. اوج  ،تشویق شده و گسترش پیدا کرده 2014 سال

 روسیه در بحران کریمه بود. گراییملی

 انیپا
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