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  چکیده

در جنگ اوکراین است. این مطالعه با  ،جمهور روسیه رئیس ،دیریت پوتینهدف این نوشتار شناخت نوع م
ی را در مقابل جهان غرب هبردارال است که پوتین چه نوع ؤدر پی پاسخ به این س ٢»ها نظریه بازی«تکیه بر 

کـه بـه تحلیـل مجموعـه است ها، دانشی  به رهبری آمریکا در جنگ اوکراین برگزیده است؟ نظریه بازی
های بازی و نیز به بررسی انواع ساختارها و الگوهای بازی و پیامدهای محتمل  ت و رفتارهای طرفتعامال

تشکیل » تیپ شخصیت بازیگر«و » تیپ بازی«ها را  پردازد. شالوده اصلی نظریه بازی ها می انواع بازی
از سوی  اهبردیراین فرضیه مطرح است که انتخاب جنگ در مقابل غرب نوعی انتخاب  رو اینزا ؛دهد می

  .بوده استپوتین 
ای و جهانی  های منطقه روسیه در انواع بحرانـ  منظور ارزیابی این فرضیه، نخست تعامالت غرب به

تیـپ دوم  ؛»پویـاـ  متقارنـ  نامتوازنـ  همکارانه«د: تیپ اول شبندی  بررسی و در دو تیپ متفاوت طبقه
هم، بازی را  کنار» نامتوازن«و » غیرهمکارانه«گرفتن دو متغیر  رارق». پویاـ  متقارنـ  نامتوازنـ  غیرهمکارانه«

ای، ناگزیر به  رفت از این وضعیت و پیشگیری از نبرد هسته در وضعیت آچمز قرار داد و پوتین برای برون
های بسیاری را  هرچند هزینه ،که ناگزیر از آن بود  با انتخاب این جنگ» اسطوره روسیه«انتخاب جنگ شد. 

اشـت. د زابـهای بسیار از دستیابی به هدفش  اما حریف خود را نیز با تحمیل هزینه ،خود تحمیل کرد بر
توان نتیجه گرفت که پوتین همچنان استراتژیست است و انتخاب جنگ اوکراین نیز تصمیمی  بنابراین می

  .ه استدر برابر غرب بود هبردیار

  واژگان کلیدی 

  صمیم گیریت،توازن قدرت، تیپ بازیهبرد، ار

                                                                                                                                         
  یاسیس یشناس پژوهشگر حوزه روان. ١

٢. Game Theory 

 109ـ  133 ؛ صفحات1401تابستان  ،90یاپی ، پ2، شماره بیست و سومفصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم، سال 



وع
ن

 
اس
شن

 ی
یریمد

 ت
 نیپوت

کرا
 او
گ
 جن
در

  نی
 

   

 111  

خـواهیم بـر  هرچند ما در پی تحمیل انتخاب بر کشورهای دیگر نیسـتیم، امـا می«
شود، تأثیر بگذاریم. ما همچنین باید در  محاسباتی که موجب انتخاب نهایی آنها می

زنند، آنها را در نوع خود محدود  مواردی که کشورها دست به انتخاب غیرعاقالنه می
  ). ١٣٨٤ملی آمریکا،  (سند راهبرد امنیت» کنیم

  مقدمه

 درگیری نظامی بین دو کشور روسیه و اوکراین قلمداد کرد بحران اوکراین را نمی
ً
بلکه این  ،توان صرفا

 
ِ
دگرگونی است که بـا پایـان جنـگ جهـانی  ۀدر آستان بحران آغازی برای پایان وضعیت کنونی جهان

اندازی کند. بحران اوکراین  ا بار دیگر پوسترود ت از حیات خود شد و اکنون می ای وارد مرحله ،دوم
رود که ممکن است نقطه آغاز جنـگ جهـانی  شمار می از این جهت نقطه عطفی در تاریخ جهان به

از یـک  .انـد های برتر جهان سازهایشان را برای جنگ کوک کـرده رسد قدرت سوم باشد. به نظر می
جمهـور روسـیه بـرای گـرفتن  دیگـر رئـیس سوی زند و از آمریکا ادامه هژمونی خود را فریاد می سو

های اروپا را از پاشنه درآورده است. جنگ روسـیه و اوکـراین آغـازی بـر  مطالبات کشورش، دروازه
دسـت مـأمور سـابق  ایـن بـار بـه احتمـال داردی دیگر از تاریخ سیاسی جهان است کـه ا پایان دوره
ن بـود کـه چطـور یـک شـخص تنهـا کـرد ایـ چیزی که مرا متعجب می«... رقم بخورد. ک.گ.ب

 ...»هایی دست یابـد کـه یـک ارتـش کامـل از رسـیدن بـه آنهـا عـاجز اسـت  تواند به موفقیت می
  .)٦٦، ص١٣٧٩(گورکان،

جمهـور روسـیه در جنـگ اوکـراین در  شناسایی نـوع مـدیریت رئـیس دنوشتار پیش رو درصد 
ر سـون تـزو بـرای بیـان مفهـوم مفهومی است که اولـین بـا» هبردار. «ستها چارچوب نظریه بازی

  دربکار  همدیریت جنگ ب
ً
طـور کلـی در مـدیریت  شود. به مفهوم دیگری از آن برداشت نمی و اساسا

 ؛سـروکار داریـم» شناسـی روان«و » هبـردار«، »انتخـاب«، »تصـمیم«کالن با مفاهیمی همچـون 
های اصلی آن  ر کلیدواژهها که مفاهیم مذکو سازی مدیریت جنگ در قالب نظریه بازی بنابراین مدل

 
ً
  نماید. پذیر می توجیه هستند، کامال

گویـد کـه در صـورت  ها از مدیریت یک بازی تعاملی سـخن مـی نکته دیگر اینکه نظریه بازی 
شود. پیشینه اسـتفاده از ایـن نظریـه بـه  خروج بازیگران  از وضعیت تعادل، بازی به جنگ ختم می

زها در قالب مقاالت متعدد برای تبیین انـواع تعـامالت بـین گردد. آن رو یم های جنگ سرد بر سال
 های کشـورهای مختلـف شد. تبیین منازعات و کشمکش کشورهای رقیب از این نظریه استفاده می

 اروپا، شوروی سابق و آمریکا) بر سر تولید و فروش تسلیحات نظامی
ً
این نظریه را به یکـی  ،(عمدتا

منازعات و مذاکرات غـرب و  که ده بود. بنابراین دور از ذهن نیستها بدل کر از پرکاربردترین تئوری
که به جنـگ اوکـراین را های بالستیک در اروپای شرقی  روسیه بر سر پیشروی ناتو و استقرار موشک
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  سازی کرد.  ها مدل با نظریه بازی ،کشیده شده است
رونـد. شـناخت  ار مـیشـم ها بـه بازی و شخصیت بازیگران دو مؤلفه اصلی نظریه بازی هبردار

گیـری  رسـاند. امـروز مراکـز تصـمیم به حریفش یاری می هبردارشخصیت بازیگر در شناخت نوع 
های راهبـردی  های ساختاری، تصمیم منظور کاهش خطاهای شناختی و پیشگیری از تأثیر آسیب به

نیـز از هـای هـوش مصـنوعی  اند. هرچنـد سـامانه ها را به هوش مصنوعی سپرده سازی بازی و مدل
  در کاهش خطاهای شناختی نقش اساسی دارند.اما  ،حمالت سایبری حریف در امان نیستند

شناسـی و تعریـف مفـاهیم  ای است کـه در بخـش اول بـه روش گونه سازماندهی این نوشتار به
و در بخـش دوم پـس از تحلیـل  زدپـردا مـیبازی و شخصـیت بـازیگر  هبردارها شامل  نظریه بازی

ه را کهور روسیه به عنوان استراتژیست، انواع تعامالت این شخصیت با حریف جم شخصیت رئیس
شناسی مدیریت پوتین در  . بنابراین نوعکند ، بررسی میدر نهایت به جنگ اوکراین کشیده شده است

  تواند باشد.  روسیه نمیـ  جنگ اوکراین جدای از نوع مدیریت این شخصیت در پرونده ناتو

  ها ریه بازیشناسی نظ مفهوم.  ١

ها درست نباشـند، زبـان بـا حقیقـت  اگر نام .هاست ها، نخستین وظیفه حکومت درست کردن نام«
مرور به عدل پایان خواهد داد و به هرج و مرج و جنگ خواهد  امور مطابقت نخواهد داشت و این به

ن( ١»انجامید
ُ
  .ق.م) ٤٥٩ـ٥٥١، وسیوسفک

و سـپس در علـوم دیگـر دادند بسط و گسترش  کردند و اعدانان ابد ابتدا ریاضی راها  نظریه بازی
هـای ریاضـی قابـل  های علمـی در چـارچوب مـدل ها در همه عرصه بازی همهحلیل ت فت.ر کار به

بینی  سازی و نتیجه آنها پیش ست. بیشتر مسائلی که در دنیای امروز توسط این علم مدلاسازی  مدل
الملـل، مبـارزات  ، سیاسـت، اجتمـاع، تجـارت بـینهـای اقتصـاد شود، مسائلی مرتبط با حوزه می

بـازی و  هبـردارهـا بـر دو موضـوع مهـم  انتخاباتی و حتی جنگ بین کشورها هستند. نظریـه بـازی
  شخصیت بازیگر تأکید دارد. 

  
  بازی هبرد ار .١ـ١

ایـن  از کهمعانی دیگری  است. »فرماندهی و رهبری«معنای  به ای یونانی واژه» ستراتژیهبرد یا اار«
بـرای  ٢اسـت. »فن اداره جنگ، فن فرماندهی، فن طـرح نقشـه بـرای جنـگ«شود  استنتاج می واژه

  ارائه شود.  ٣»گیری تصمیم«الزم است تعریفی از مفهوم » هبردار«تعریف دقیق مفهوم 
                                                                                                                                         

  .٨، ص ١٣٧٣فرهنگی،   علمی انتشارات: تهران فوالدوند، اله عزت ترجمه ایدئولوژی، . جان پالمناتس، ١
٢. Wikipedya 
٣. Decision Making 
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شود. انتخـاب  تعریف می» ریزی برنامه«و » هدف«در ارتباط با مفاهیم » گیری تصمیم«مفهوم 
 گوینـد مـی» ریـزی برنامـه«را » هـدف«های رسـیدن بـه  و انتخاب راه» گیری صمیمت«را  » هدف«

گیــری عبــارت اســت از: انتخــاب هــدف و  طــور کلــی، تصــمیم ). بــه٢٢٦  :١٣٨٤ (اســترینبرگ،
  موجود.» موانع«گرفتن  ریزی برای رسیدن به آن بدون در نظر برنامه

رو و بدون در نظر گـرفتن ایـن  هگران روبداند اتخاذ هر تصمیمی با واکنش بازی زمانی که فرد می
ساده خواهد بود که بـه » انتخاب«وی چیزی فراتر از یک » انتخاب« ،شود واکنش متحمل ضرر می

). به عبارتی اگر یک نفر در مواجهه با دیگری بخواهد ٢١: ١٩٩٢(گیبونز،شود  گفته می» هبردار«آن 
گاه باشد که ،عملی را انجام دهد طرف مقابل به آن واکنش نشان خواهـد داد، بایـد  ولی به این امر آ

گاهی دوطرفه مهـم کنش خود مد» انتخاب«آن واکنش را در  تـرین وجـه تمـایز  نظر قرار دهد. این آ
اســت بــا ایــن تفــاوت کــه در » همــان تصــمیم هبــردار«اســت. در واقــع » تصــمیم«از  »هبــردار«
ــه« ــزی برنام ــع«، »ری ــه » موان ــیدن ب ــدف«رس ــاظ » ه ــلح ــی ،دهش ــع  ،در تصــمیم ول ــن موان ای

  اند.  در تالش» هدف مشترک«کنند که برای دستیابی به  کسانی ایجاد می را» موانع«اند. اهمیت بی

  تعریف بازی . ٢ـ١

با هم رقابت کنند. بـه مجموعـه تعـامالت ایـن » هدف مشترک«کنشگران مجبورند برای رسیدن به 
الت اجتماعی و گروهی هرگـاه مطلوبیـت یـا به عبارت دیگر در تعام ؛شود گفته می» بازی«رقابت 

(مثبـت یـا منفـی)  باشد، بلکه تحـت تـأثیرنو تالش خود او » تصمیم«سود یک طرف تنها متأثر از 
شود. با ایـن  اطالق می» بازی«های دیگر نیز باشد، به این مجموعه تعامالت  تالش  و» اه تصمیم«

خـود هنگـام » تصـمیم«را نیـز نسـبت بـه  های دیگـر واکنش طرف دتعریف در هر بازی بازیگر بای
با در نظر د وی بای» تصمیم«و در محاسباتش وارد کند. به تعبیر دیگر  دریگبدر نظر » گیری تصمیم«

 گرفتن واکنش طرف مقابل، برای او بیشترین عایدی را داشته باشد. به زبان دیگـر، هرگـاه یـک فـرد
بخواهد عملی را انجام دهد، عمل او ممکـن اسـت ...) در مواجهه با دیگران و(بنگاه، دولت، گروه 

ثیر قرار دهد. به این ت» تصمیم«د و نطرف مقابل را تحریک ک
ً
زمانی که ـ  ثیرات متقابلأاو را تحت تا

گاه باشند   شود.  اطالق می» بازی« ـ هر دو طرف به آثار آن آ
  
  

  ١ها انواع بازی .٣ـ١

                                                                                                                                         
  ها به منابع زیر مراجعه کنید: . برای مطالعه بیشتر درباره نظریه بازی ١

  .١٣٨٦، واحد تهران ،یجهاد دانشگاه انتشارات ،آن یها و کاربردها یباز هینظر ،یعبدلـ قهرمان 
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ــه:  ــه و غیرهمکاران ــف) همکاران ــق ال ــر تواف ــازیگراناز منظ ــین ب ــوع  ،ب ــه دو ن ــازی ب ــه«ب و » همکاران
انتخـاب یـک دسـته  سر رب ،ممکن است بازیگران حین انجام بازی شود. تقسیم می» غیرهمکارانه«

» همکارانـه«اصول با هم توافق کنند. اگر توافق بین بـازیگران قابـل اجـرا و عملـی باشـد، بـازی را 
گوینـد. بـه تعبیـر دیگـر اگـر » غیرهمکارانه«د، آن را گویند و اگر توافق، قابل اجرا و عملی نباش می

و در غیـر ایـن صـورت » همکارانـه«شده عمل کنند، بازی را  بازیگران بتوانند بر اساس اصول توافق
  نامند. بازی را غیرهمکارانه می

حریف در مراحـل  یاه (تصمیم ١بازیگران بر اساس پیشینه بازی ،در بازی پویاب) بازی ایستا و پویـا: 
ولی در بازی ایستا پیشینه بازی تأثیری در تصمیم بازیگران نـدارد. بنـابراین  ،گیرند قبل) تصمیم می

حریـف  هبـرداراما در بازی ایسـتا،  ،در بازی پویا شناخت نگرش حریف برای بازیگر اهمیت دارد
ال هم اکنون حریـف در حـ« شود و بازیگر باید حدس بزند که زنی تشخیص داده می براساس گمانه

. شرکت در یک مزایـده کـه در ستای از یک بازی پویا بازی شطرنج نمونه».است هبرداراتخاذ چه 
گاهی ندارند، نمونه یک بازی ایستا» انتخاب«ها از  آن طرف   .ستهم آ

اطالعـات «انواع بازی از منظر توزیع اطالعات بین بازیگران به دو نـوع بـازی بـا  ج) تقارن در بازی:
شـود. در بـازی کـه اطالعـات بـازیگران از  تقسـیم مـی ٣»اطالعـات کامـل« و بـازی بـا ٢»ناقص

اطالعات یکی چنانچه بازی از نوع اطالعات کامل است و  ،های همدیگر به یک اندازه باشدهبردار
بازی از نوع اطالعات ناقص اسـت. از ایـن منظـر اصـل  ،بیشتر باشددیگر از بازیگران از بازیگران 

این است که دست بازیگران برای همدیگر رو نشود. به رفتـاری کـه بـازیگر ها  اساسی در همه بازی
شـود. بـازیگر بـا اطالعـات بیشـتر  مـی گفته ٤»دهی عالمت«گیرد  دارنده اطالعات بیشتر پیش می

  ند.ک ٥»سازی شفاف«ممکن است گاهی با در نظر گرفتن شرایط حریف، اقدام به 
هـای بیشـتر بـه بـازی متـوازن و  توان بازیگران بـرای انتخـاب بازی از منظر بازی متوازن و نامتوازن:) د

حریـف در مقایسـه بـا شود. در بازی نامتوازن، بازیگر از ظرفیت و توان بیشتری  نامتوازن تقسیم می
توانـد  بنـابراین مـی ؛برخوردار است و محدوده انتخاب برای ایـن بـازیگر بیشـتر از حریـف اسـت

هایش را ببندد و بـازی را بـه وضـعیت آچمـز بکشـاند. در ایـن  انتخاب حریف را محدود سازد، راه
رفت از این وضعیت ناچار به انتخـابی اسـت کـه حـریفش خواسـتار آن  صورت حریف برای برون

                                                                                                                                        
  .١٣٨٦ ،یدانشکده علوم اقتصادتهران:  ی،اقتصاد یها و کاربردها یباز هینظر ،یسورـ علی 

١. History of Game 
٢. Incomplete Information 
٣. Complete Information 
٤. Signaling 
٥. Screening 
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ها با حریفش بـازی کنـد.  تر قادر است با طرح انواعی از بازی است. در بازی نامتوازن، بازیگر قوی
  ریزی کند. تواند بازی حیثیتی طرح حریفش می مثال با پی بردن به میزان هیجان رایب

  بازیگر استراتژیست  .٤ـ١

هـای حریـف را محـدود  هر بازیگری که قادر باشد بازی را به نقطه دلخواه خود بکشـاند، انتخـاب
برنـده  کنـد،، امتیازهای بیشتری از بازی کسب و دسترسی حریف را به منـافع بیشـتر محـدود سازد

گیری او و  نامند. شخصیت استراتژیست به استیل تصمیم ا استراتژیست میبازی است و آن بازیگر ر
ریزی دقیق که بـر مبنـای  برنامه ١،بستگی دارد. به اعتقاد سون تزو میزان شناختش از تصمیم حریف

 (تـزو، کنـد مـیکمـک به حل سریع مسائل نظامی و جنگـی  ،ه دشمن باشدرابرداطالعات درست 
حریـف  یاه از تصـمیم .١: باشـدشـته تژیست باید این سه ویژگـی را دا). بنابراین استرا٦٣: ١٣٦٤

  با قاطعیت آن را اجرا کند. .٣ .تصمیم درست بگیرد .٢شناخت درست داشته باشد. 
تصمیم درست به چندین مؤلفه بستگی دارد: میزان هوشیاری، توجه و ادراک بازیگر نسبت بـه  
 ؛خالقیـت بـازیگر ؛میزان توانایی در حـل مسـئله ؛رکارکرد و محتوای حافظه بازیگ ساختار، ؛بازی

هـا در  ایـن مؤلفـه ٢،»شناسی روانـ  عصب«گیری و اراده بازیگر برای اجرای تصمیم. از نظر  تصمیم
اند. بنابراین کارکرد صحیح این زیرسـاخت نقـش مهمـی در  جایابی شده٣»های قشری مغز بخش«

  تصمیم درست بازیگر و شناخت تصمیم حریف دارد.
). ١٨٢ :١٣٨٤(النگسـتاف، هسـتند شـده در حافظـه  بنیان عصبی تجربیات ذخیره٤»مدارهای عصبی«

 هـای در هریـک از سـامانه» مـدارهای عصـبی ثابـت«بـه » مـدارهای عصـبی تغییرپـذیر« نسبت فراوانـی
 انـد. کننده ابعادی از شخصـیت در قشر مغز، تعیین» گیری تصمیم«و  ٧»حل مسئله« ٦،»حافظه« ٥،»ادراک«

طـور خالصـه  هب ست.ا  نمایش داده Nنامیده و با عالمت  ٨»نسبت تغییرپذیری عصبی«این نسبت فراوانی را 
  های محیطی به این نسبت بستگی دارد.  توانایی مغز برای اصالح و سازگاری با چالش

ـــازیگر هـــدف ـــف) ب ـــاری هـــدف گرا: ال ـــی رفت   در  Nســـت غیرمعمـــول کـــه در آن نســـبت ا گرای
راحتی  . در این حالت فرد بهستبخش پیشانی قشر مغز کمتر از حد تعادل ا» گیری سامانه تصمیم«

                                                                                                                                         
١ .Sun Tzuفیلسوف چینی قرن ششم پیش از میالد :  
٢ .Neuropsychology: ای علوم شناختی است که رفتارهای انسـان را برمبنـای  رشته های شاخه میان یکی از گرایش

  کند. علوم اعصاب تبیین می
٣. Cortex Brain 
٤. Neural Circuit 
٥. Consciousness and Attention 
٦. Memory 
٧. Problem Solving 
٨. Neuroplasticity 
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با قاطعیـت  ،برقرار باشد» سامانه اجرای تصمیم«گیرد و اگر این نسبت در  و بدون تردید تصمیم می
  شود.  گرا گفته می سازد. به این شخصیت، هدف تصمیم خود را عملی می

گزینـی از  سوی تکرار تجربیات خوشایند و دوری به مقصدی است که فرد برای حرکت» هدف«
» هـدف«به ارزش » سوی هدف انگیزش برای حرکت به«گیرد. میزان  می پیشتجربیات ناخوشایند 

پیامـد تکـرار تجربیـات خوشـایند و » احسـاس رضـایت«بستگی دارد.  Nدر محیط واقع و نسبت 
» احسـاس نارضـایتی«مقابـل  ود. درشـ حالتی است که پس از دستیابی به هدف در فرد ایجاد مـی

در  Nحالتی است که فرد، بنابر موانع محیطی از تکرار تجربیات خوشـایند، محـروم شـود. نسـبت 
روست و به عبـارتی پـاداش درونـی  هاما در محیط واقع تکرار تجربه با موانعی روب ،مغز برقرار است

یش از حد ایـن وضـعیت بـه احسـاس شود. تکرار ب پاداش بیرونی دریافت نمیشود اما  میدریافت 
 انجامـد. مـی» تنفـر«و سـپس » بیـزاری«و در نهایت به » سرخوردگی«زند و به  نارضایتی دامن می

 ،است. در صورتی که مغز فرد توانایی الزم برای تغییرمداری داشته باشـد» تنفر«زاییده » خشونت«
  و با محیط منطبق شود.کند های مذکور غلبه  تواند بر چالش می

در قشـر مغـز کمتـر از حـد » هوشیاری و توجـه«در سامانه  Nاگر نسبت  ب) بازیگر هیجانی و کنشـی:
شود که هیجان نام دارد. اگر ایـن  نوعی برانگیختگی در حالت چهره و بدن مشاهده می ،تعادل باشد

ن حالت گیرد. در ای بازیگر در موضع کنش قرار می ،نسبت در سامانه اجرای تصمیم نیز برقرار باشد
سـمت  کنشی خـود، بـازی را بـهـ  بازیگر با اطالعات بیشتر قادر است با استفاده از حریف هیجانی

گرایـی در  د. شـناخت میـزان هـدفببرو بیشترین بهره ممکن را از آن کند یک بازی حیثیتی هدایت 
های  سترسیها و د های خود انتخاب دهد تا با امکانات و ظرفیت بازیگر حریف به بازیگر امکان می

  ند. کآمیز  گرا را تا حد امکان محدود و او را وادار به اعمال خشونت شخصیت هدف
های مغزی بیشتر از حد تعادل باشـد، فـرد  در همه سامانه Nاگر نسبت  پذیر و خـالق: بازیگر انعطاف) ج

ردد، منفعل و فاقد قدرت تصمیم ای بی طور فزاینده به
ُ
وز رفتاری ایـن بر» تردید«گیری است.  اراده، م

اسـت. امـا برقـراری ایـن نسـبت در » اجـرای تصـمیم«و » گیـری تصـمیم«هـای  نسبت در سامانه
هـای محیطـی افـزایش  توانایی فـرد را بـرای غلبـه بـر چـالش »حل مسئله«و » ادراک«های  سامانه

ی بـروز رفتـار» خالقیت«و » ادراک«بروز رفتاری این نسبت در سامانه » پذیری انعطاف« دهد. می
  است. » حل مسئله«این نسبت در سامانه 

گـرا باشـد. امـا ایـن  پـذیری و خالقیـت، هـدف بازیگری است که در عین انعطـاف بازیگر استراتژیست:) د
هـای  در سـامانه Nوضعیت چگونه ممکن است؟ امکان این وضعیت در مغـز زمـانی اسـت کـه نسـبت 

» اجرای تصـمیم«و » گیری تصمیم«های  انهدر بیشترین حد ممکن ولی در سام» حل مسئله«و » ادراک«
هـای  فیلسوف و فرمانده چینـی، کتـابش را بـه بیـان ویژگـی ،در کمترین حد ممکن برقرار باشد. سون تزو
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در خصـوص  »هنر جنـگ«با بیان جمالتی از سون تزو  در کتاب  چنین شخصیتی اختصاص داده است.
  شود. پایان داده می ها به این بخش در جنگ» پذیری انعطاف«اهمیت ویژگی 

 .انعطاف بـه خـرج داد دشود، در جنگ بای طور که آب با رخساره زمین منطبق می درست همان«ـ 
 
ً
 ؛باید تاکتیک را با وضعیت دشمن منطبق ساخت. این مطلب به هیچ وجـه جنبـه انفعـالی نـدارد غالبا

دار خوهـد زد. در اوضـاع و احـوال  خود را بـا آن ،به دشمن بدهیمرا اندازه کافی بلند  زیرا اگر طنابی به
نیم کـه بـه هـدفی ک کنیم یا زمینی را ترک می دهیم و قسمتی از نیروی خود را فدا می معین شهری را می

افکند و ایـن  نی پرده بر هدفی که نزدیک نیست مییچن های این تر دست یابیم. بنابراین واگذاری باارزش
  ).١٧: ١٣٦٤ (تزو، »ناس هنر جنگ استای از تیزهوشی یک کارش امر نیز وجهه تازه

های ایستا متنفر اسـت. بـه  دهد و از وضعیت فرمانده آزادی عمل را بر فراز همه چیز قرار می«ـ 
 و محاصره شـهرها .حل دیگری در میان نباشد کند مگر وقتی که راه همین دلیل به شهرها حمله نمی

  .)١٥: ١٣٦٤(تزو،  »است ک ابتکاردهد و متضمن نفی و تر ها وقت را هدر می حیات انسان
قـدر  .یک قسمت از وظایف فرمانده برانگیختن تغییرات و برگرداندن آن به نفع خویش است«ـ 

شود. فرمانده برجسـته  و مرتبه فرمانده با ارزیابی وضعیت، قبل از دست زدن به عملیات، معلوم می
هایی هسـت کـه نبایـد در  که راه فهمد می .افتد. محتاط ولی قاطع است ناشیانه و بیهوده در دام نمی

 ؛دکرشهرهایی هستند که نباید محاصره  ؛که نباید به آنها حمله کرد لشکریانی هستند ؛آنها قدم نهاد
موقـع  کـه نبایـد بـه هـایی از حـاکم هسـتند فرمـان ؛مواضعی هستند که نباید به آنهـا تعـرض کـرد

 قاب ۀد. فرماندکرشان  اجرای
ْ
کند. فرمانـده  رود اما بیهوده چنین نمی خطر میشده به آغوش  حساب ل

افکند. هنگامی کـه  رود و خود را به رودخانه نمی قابل بدون توجه به مرگ و زندگی به جنگ ببر نمی
  .)١٧: ١٣٦٤ (تزو،» شود طور قاطع وارد عمل می هبا چاالکی و ب ،موقعیت مقتضی بود

  تحلیل نوع راهبرد پوتین در جنگ اوکراین .  ٢

آینده هنوز بـاز «نویسد:  منشأ جنگ جهانی اول می بارهدر» خوابگردها«ستوفر کالرک در کتاب کری
 ».دهای سیاسی نادرست عامل مهم فاجعه بو فقط انتخاب .بود

  عنوان بازیگر استراتژیست  هشناسی شخصیت پوتین ب تیپ. ١ـ٢

 استراتژیست هنر جنگ است یا او را به تّوهم انداخ
ً
  ؟اند تهآیا پوتین واقعا

امـا  ؛یر رهبران سیاسی با انواعی از خطاهـای شـناختیساپوتین یک رهبر سیاسی است همانند 
گیـرد و  مـی» تصـمیم» «تردید«شواهد بر آن تأکید دارند این است او بدون  همهآنچه عیان است و 

هـد کـه د های تصمیم و اجرا نشان مـی کند. این وضعیت حاکم بر سامانه آن را اجرا می بدون تردید
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گرایـی  هدف گواهجمهور رمزگشایی شده است. همه شواهد  (مغز) آقای رئیس بخشی از جعبه سیاه
کـه شاخصـی است سماجت و محکمی شخصیت در رسیدن به هدف دارای  ،اوست. عالوه بر این

  تأکید دارند.این ویژگی  برهم گرایی است. دوستان قدیمی وی  رفتاری برای سنجش میزان هدف
فوتبـال مـن از او بهتـر بـود امـا مـن بـه او  ؛ بـرای مثـالا شخصیتی بسیار قوی داشتوالدی«ـ  
مـن اگـر سـه بـار  .داد او مرا در تنگنا قرار مـی ١.دنده بود مثل بولدگ باختم چون او محکم و یک می

هـا خـود را  جنبـه همـهگرفت. این محکمی شخصیت در  گرفتم، او سه بار پس می توپ را از او می
  .)٣٢ :١٣٧٩(گورکان،  »دنشان می دا

او فقـط  ،های مغز آقای پوتین نیز برقرار است؟ اگر چنین اسـت آیا این وضعیت در سایر سامانه
کننـد و برخـی از شـواهد از  اما بسیاری از شواهد خالف این را تأییـد مـی ؛گراست یک رهبر هدف

انـد. بـا ایـن حـال  فکندهاو سایه ا یاه های او حکایت دارند که بر برخی تصمیم ثبوت برخی نگرش
جنـاب از  اش. عـالی گرایی اما نه به اندازه هدف ،پذیر و خالق نامید حدودی انعطاف توان او را تا می

زیـر  دیگـر اش پذیرفته است و از سوی عنوان فلسفه زندگی پذیری را به طرفی اذعان دارد که انعطاف
  گیرد. تصمیم می خود های سایه برخی نگرش

گـاهی  پـذیر باشـید. پذیری است. شما باید همیشـه انعطـاف برای من انعطافمسئله اصلی «ـ 
اوقات باید به دیگران اجازه حرکت بدهید زیرا این کار ممکن است مسیر زنـدگی را برایتـان همـوار 

  ).١٣٩٦، (استون» کند
هـا بـاور بـه  ترین این نگـرش مهم .گیرد هایش تصمیم می زیر سایه نگرش تینوپرسد  به نظر می

که نوعی احساس دلبستگی به اروپا را در پوتین ایجاد کرده که برخاسته است هویت اروپایی روسیه 
کبیر نسبت به این قاره است. بنابراین این تجربه هویتی برای پوتین مسئله شـده و  های پطر از دیدگاه

  درصدد حل آن است.
فرهنگ اروپای غربی هستیم  ما قسمتی از .روسیه چیزی بیشتر از یک کشور پهناور نیست«...ـ 

مردم ما در هـر کجـا کـه زنـدگی کننـد، در شـرق دور یـا در .و در واقع ارزش ما هم به همین است
  .)٣٢ :١٣٧٩گورکان، ( »جنوب، به هر حال ما اروپایی هستیم...

تواند یکـی از  می ،مسئله هویت اروپایی روسیه که با قرابت فرهنگی با اوکراین گره خورده است
زیرا اگـر تنهـا دلیـل حملـه روسـیه بـه اوکـراین  ؛های حساسیت پوتین نسبت به اوکراین باشد ریشه

واکـنش  ،اند د که در همسایگی روسیه واقعنچرا در مقابل عضویت سوئد و فنال، گسترش ناتو باشد

                                                                                                                                         
کارگیری این اصطالح اگر برای تفهیم یک موضوع خاص باشد، بـه هـیچ  ها؛ در فرهنگ روسیه به نوعی از نژاد سگ .١

  شود. وجه توهین تلقی نمی
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چندان شدیدی نشان نداد؟ بنابراین نگاه پوتین به اوکـراین متفـاوت از نگـاه او بـه سـایر کشـورهای 
حتـی پـوتین پـس از  .اشده از اتحاد شوروی سابق اسـت. اوکـراین بـرای پـوتین هویـت اسـتجد

را  آنعنوان یـک کشـور مسـتقل ناراضـی بـود و  رسمیت شناختن اوکراین بـه فروپاشی شوروی از به
خود و  ١٣٩٣اوکراین ناسپاس بود و با قیام میدان  ،دانست. با این حال، از نظر او کشوری جعلی می

  د.دولت طرفدار مسکو و تعمیق روابط تجاری با اتحادیه اروپا، روسیه را آزار دابرکناری 
ایـن تجربـه  .دیـاتحاد جماهیر شوروی کنار بیا» تحقیرآمیز«تواند با تجربه شکست  او همچنین نمی

  قرار داده است. تأثیراو را تحت  یاه ایجاد کرده و بسیاری از تصمیم» نارضایتی«در وی نوعی احساس 
خواست  خوردم... اما دلم می ...من برای از دست دادن مواضع شوروی در اروپا افسوس می«ـ 

در حالی که هیچ چیز جـایش را نگرفـت و ایـن  ،چیزی جایگزینش باشد ،بعد از فروپاشی آن نظام
  .)٨ :١٣٧٩(گورکان،  »همه چیز را همین طوری رها کردند و رفتند دردناک است.

نگاه انواعی از خطاهای شناختی  با اینکه این است ناپذیرتاریخ تغییرهمچنین نگاه جدی او به  
 سـت. ایـنا  به آن شدت بخشـیدهنیز پی دارد و سرگذشت پدر و مادرش در جنگ جهانی دوم  را در

را هـای وحشـتناکی  گزینی از تکرار چنین تجربه نوعی احساس خطر و دوری ناخوشایند سرگذشت
  آورده است.وجود  هب تینوپبرای روسیه در 

ام که افسـر نیـروی دریـایی بـود، بـرای  ها، دایی هنگام بمباران شهر پترزبورگ توسط آلمانی«ـ 
ها نجـات دهـد و  اش به شهر پترزبورگ آمد تا آنها را از زیر بمباران آلمان نجات خواهر و خواهرزاده

...» بــرد بــا خــود بــه پترزبــورگ ب ،از حومــه شــهر (پترگــوف) کــه در معــرض خطــر بیشــتری بــود
  .)٨ : ١٣٧٩(گورگان،

امـا در برخـی از  ؛ست»گرا هدف«قد  از منظر این نوشتار و بر اساس شواهد موجود، پوتین تمام
خالقانه عمـل کـرده اسـت. ایـن نوشـتار  هایش نسبت به طیفی از مسائل سیاسی منعطف و واکنش

زیـرا  ؛کنـد یری قلمداد میپذ نوعی انعطاف ،ده استیکه به جنگ انجامرا حتی بسیاری از اقداماتی 
 در بازی در وضعیت آچمز که 

ً
انتخـاب یـک گزینـه بـرای  ،شوند ها محدود می انتخابدر آن اساسا
  پذیری است.  دهنده انعطاف رفت از آن وضعیت نشان برون

   ١٣٨٦روسیه تا ـ  شناسی بازی آمریکا تیپ .٢ـ٢

انه بر اسـاس منـافع مشـترک حکایـت دارد جوی همکاری هبردارتیپ بازی غرب در مقابل روسیه از نوعی 
 هبـردار ازدرسـتی  زیـرا بـه ؛. بازی متقارن استاست» نامتوازنـ   متقارنـ  ایستاـ  همکارانه«ارای ابعاد دکه 

زننـد. پویـایی  هـای تـوافقی مـی شناسند و دست به انتخاب های همدیگر را می انتخاب ،هم آگاهی دارند
کننـد.  ند و هماهنـگ بـا آن بـازی مـیهست ای هم نسبت به خود آگاهه است که از نگرشای  گونه بهبازی 
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کدام نسبت به دیگری برتری اطالعاتی ندارند یا به عبارتی طرفین قصد دور زدن همـدیگر را ندارنـد و  هیچ
 
ً
بنابراین بازی متقارن است. بازی از جهتی نامتوازن است کـه  ؛بر بازی حاکم است تقارن اطالعات کامال

(روسـیه)  (آمریکا) از ظرفیت و تـوان بیشـتری بـرای انتخـاب برخـوردار و طـرف دیگـر بازییک طرف 
  .میان دو طرف برقرار نیست» توازن قدرت«زیرا  ؛هایش محدود است انتخاب

را پیش گرفته بود؟ پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شـوروی  هبردارچرا غرب در مقابل روسیه این نوع 
ویژه اروپا مستلزم یـک روسـیه دموکراتیـک و دارای قـدرت اقتصـادی  هغرب ب، ثبات منافع ١٣٨٦تا سال 

کـه را ای  همـان نقـش وزنـه تعـادل منطقـه ،های آمریکایی ویژه استراتژیست هب ، مناسب بود. از نظر غرب
روسیه در مناطق آسیای میانـه، قفقـاز و شـرق اروپـا بـازی  ،کرد آسیای جنوبی و شرقی بازی می چین در

کشورهایی هستند که ثبـات داخلـی آنـان بـه علـل «اند:  های آمریکایی آشکارا گفته ستراتژیستکند. ا می
نـد از: ا عبارتایـن کشـورها گوناگون از اهمیت فراوانی برای منافع ایاالت متحده آمریکا برخوردار است. 

خلـی در ایـن داوری درباره وقوع اغتشاشـات دا روسیه و عربستان سعودی. فارغ از پیش کلمبیا، مکزیک،
  .»های آمریکا باید در اولویت قرار گیرند ریزی کشورها، این گروه از کشورها در برنامه

ویژه اروپا نیازمند حضور یک روسیه دموکراتیک و دارای قدرت اقتصادی مناسـب در  هغرب و ب
 مانده بـا میـراث بزرگـی از صـنایع لحاظ سیاسی و اقتصادی عقب . روسیه بهندستههمسایگی خود 

کـاری یای، با تنوع قومی و باندهای مافیایی، با رکـود شـدید و ب فرسوده شیمیایی، میکروبی و هسته
هایی مانند ایدز، برای اروپا هماننـد  هنجاری اجتماعی و فرهنگی و گستردگی بیماری گسترده، با بی

غیرمسـتقیم همه اروپا را مستقم و سایر کشورهای غربـی را  ،بشکه باروتی است که اگر منفجر شود
ثبـاتی و رکـود  یبـ و کند. جنگ داخلی در روسیه، برای اروپـا سـیل مهـاجرت و بیمـاری درگیر می

همـراه خواهـد را آورد. بازگشت روسیه به الگوهای فاشیستی گذشته برای غـرب تهدیـد جنـگ  می
ک ، فروپاشی روسیه یا بازگشـت آن بـه یـ١٣٧٩ های آمریکایی در سال داشت. از نگاه استراتژیست

 ١.کنـد های آینده تهدیـد مـی رژیم اقتدارگرا یکی از سه خطر بزرگی است که اتحادیه اروپا را در دهه
ینـد مناسـبی از رشـد آاسـت تـا در فر ایـن کشـورهزینه با روسیه، کمـک بـه  تنها راه همزیستی کم

خاطر  بهدلسوزی و شفقت که خاطر  بهشده قرار گیرد. غرب نه  اقتصادی و دموکراسی سیاسی نهادینه
گـاه  هـای گـاه و بـی کند. اما کمـک روسیه حمایت کند و چنین نیز میاز ثبات خود، باید  زنگرانی ا

بینی شد در  پیش ١٣٧٩کند. در سال  غرب برای بیدار کردن اقتصاد خفته و بیمار روسیه کفایت نمی
ای بـرمیـزان ایـن کـه درصـد نخواهـد شـد  ٢بهترین حالت سرعت رشد اقتصادی روسیه بـیش از 
های بالقوه کفایـت  کار بازار و عبور از بحرانزبازسازی صنایع فرسوده و انحراف اقتصاد روسیه از سا

                                                                                                                                         
  .١٣٦تا  ١٣٣. استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن بیست و یکم، ص ١
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  روسیه فکری اساسی کند. بنابراین غرب باید برای پیشگیری از بحران در ١.کند نمی
 

  ای و جهانی با آمریکا شریک شد؟ های منطقه در آفرینش بحران» اسطوره روسیه«چرا  

. ددر این مقطع از تاریخ به این درک رسیده بود که روسیه در برابـر آمریکـا قـدرت نـامتوازنی دارپوتین 
را بـا غـرب » توازن قـدرت«بتواند از نظر اقتصادی  کهاو داده بود  بهآمریکا این فرصت را  راهبرداکنون 

بنـابراین بهتـرین برقرار سازد و هدف غرب نیز چیزی جز ایجاد موازنه قـدرت روسـیه بـا اروپـا نبـود. 
از بازی با غرب در شرایط روسـیه آن روز بـود. ایـن نـوع بـازی » کسب حداکثر منافع«انتخاب پوتین 

زیـرا وی از بسـیاری  ؛پذیری این رهبر استراتژیست نیز هسـت شاخصی برای نشان دادن میزان انعطاف
پـیش گرفـت. را رب های با ثبات خود عبـور کـرد و بـازی مبتنـی بـر همکـارای و توافـق بـا غـ نگرش
از فروپاشـی مجـدد را  ۀروسیه در آستان ،ها گرفته شود توانست زیر سایه این نگرش ی که مییاه تصمیم

توان نتیجه گرفت کـه اسـطوره روسـیه در برابـر  بنابراین میداد.  فروافتادن در منجالب بیشتر نجات می
استراتژیست کسـی اسـت کـه « :راهبرد غرب به درک درستی رسیده بود. در چارچوب نظری گفته شد

  ».گزیند خود را بر هبردارحریف داشته باشد و بر اساس آن  هبرداردرک درستی از خود و 
ای و جهـانی نیـز در راسـتای همـین راهبـرد،  هـای منطقـه شراکت پوتین بـا آمریکـا در بحـران

قیمت جهانی نفـت افزایش  شافروخت، پیامد می زیرا هر آتشی که آمریکا بر ؛ریزی شده بود برنامه
(غیراوپـک) اسـت و بهتـرین وسـیله  ترین صادرکنندگان نفت در حالی که روسیه یکی از بزرگ ؛بود

های چند میلیـون  بتواند خود را بازسازی کند، افرایش قیمت نفت است. کمک این کشوربرای آنکه 
زایش قیمـت نفـت ها کجا و درآمدهای چند صد میلیارد دالری ناشـی از افـ دالری گاه به گاه غربی

حل قطعی برای حل مسائل روسیه بهتر از این نیسـت کـه بـا  هکجا؟ هیچ خدمتی به روسیه و هیچ را
(کـه همچـون کمـک بالعـوض عمـل  افزایش قمیت نفت طی چند سال، درآمدهای نفتـی روسـیه

از  کند) به چند صد میلیاد دالر در سال برسد. روسیه که پیش از حمله به عراق، در آمد حاصـل می
درآمد   ١٣٨٢میلیاد دالر بود، با حمله آمریکا به عراق در سال  ٤٠اش سالیانه حدود  صادرات نفتی

هـای  میلیارد دالر افزایش یافت و سپس با تداوم افزایش قیمت نفـت در سـال ٦٠اش یکباره به  نفتی
ه اسـت. میلیـارد دالر درآمـد نفتـی داشـت ٢٨٠و  ١٨٩، ١٥٢، ١٢٤، ٨٧ترتیب به  ١٣٨٧تا  ١٣٨٣

سازی این کشور بـرای  توانست این حجم کمک برای بازسازی روسیه و آماده غرب به چه روشی می
پیوستن به اقتصاد نوین جهانی، به آن اعطا کند؟ از این گذشته با افزایش قیمـت نفـت، قیمـت گـاز 

هـای  بیمـاری مدت بـرای درمـان صادراتی روسیه نیز افزایش یافته است. بنابراین شاید تنها راه میان

                                                                                                                                         
  .١٢٩. همان،  ص  ١
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ماندگاری که پس از فروپاشی شوروی به جان روسیه افتـاده، افـزایش درآمـدهای نفـت و گـاز ایـن 
  توانست تداوم یابد؟ کشور باشد. اما این وضعیت چگونه می

های تداوم این وضعیت بـود. حملـه بـه  یکی از راه ،ویژه در حوزه خلیج فارس هب ،سازی بحران 
هـای مخملـی و بهـار عربـی و همچنـین بـازی بـا پرونـده  حران انقالبعراق، افغانستان، لیبی و ب

در جهت منـافع روسـیه  ،اسطوره روسیه ،هایی بودند که والدمیر پوتین ترین بازی ای ایران مهم هسته
  :پردازیم در ادامه به دو نمونه از آنها می .به بهترین شکل ممکن آنها را مدیریت کرد

پـس از های رنگی و بهار عربی: روسـیه  ارزه با تروریسم، انقالبپوتین در بازی مب هبردا) رالف
جویانه برای مواجهـه بـا  سپتامبر به انتخابی راهبردی در قبال آمریکا دست زد و رویکرد همکاری ١١

هـای کشـتار جمعـی و  الملل و اشـاعه سـالح ها و تهدیدهای مشترک از جمله تروریسم بین چالش
  .را جایگزین رقابت ژئوپلیتیکی با واشنگتن کرد اه گرفتن امتیاز در سایر حوزه

کجـا  اش درستی بفهمد منافع ملی د و بهنهای امپریالیستی خود را رها ک طلبی روسیه باید جاه«ـ 
  .)٩١ :١٣٨٤(اشمیت، » د و برای آنها بجنگدوقرار دارد تا بر آنها متمرکز ش

گردد... و وارد هیچ اتحـاد  ته باز نمیروسیه امروز دور جدیدی را آغاز کرده است ... به گذش« ـ
  .)٦٢: ١٣٨٤(اشمیت، » مقدسی نخواهد شد

مـا در ایـن مواضـع  کنـد. عقیده ما این است که این همکاری به منافع ملی کشور کمک می«ـ 
  .)١٣٩٦،(استون». توانیم نیروهایمان را کنار هم قرار دهیم و... می

کنـد و در ایـن احساسـات  گ عـراق درك مـیعواطف (مخالف) مردم روسیه را در مورد جن«ـ 
  .)١٣٩٦،(استون »شریک است

آمریکا در ایـن که مند نیست  هستند. مسکو عالقه یگیر در تصمیم یاحساسات مشاوران بد«ـ 
  .)١٤٣ :١٣٨٧ (نوری،» جنگ شکست بخورد

 یمپـذیر میعنوان آخرین و بهترین انتخاب  را به» CIS«های حاضر در حوزه  ما انتخاب ملت«ـ 
 »گذاریم و با هر رهبری که از سوی آنها برگزیده شود، همکـاری خـواهیم کـرد... و به آن احترام می

  .)٤٢ :١٣٨٤(رشیداف، 
در بازی با پرونده » ایرانـ  غرب«ای ایران: تیپ بازی  روسیه در بازی با پرونده هسته ) راهبردب
عـدم «دلیـل  تیپ از بازی بهدر این  .ست»پویا ـ نامتقارنـ  نامتوازنـ  همکارانه«ای ایران از نوع  هسته

تر است. در ایـن نـوع بـازی،  ، طرف ضعیف ناچار به تعامل و همکاری با طرف قوی»توازن قدرت
بازیگر ضعیف دارای کمترین اطالعات و بازیگر قوی دارای بیشترین اطالعات از وضعیت بـازیگر 

ع پویاست زیرا بـازیگران بـر اسـاس پیشـینه بنابراین بازی نامتقارن است. بازی از نو ؛ضعیف است
  زنند. دست به انتخاب می ،های همهبردار
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تـر از بـازی  امـا پیچیـده ،دار و مریـز شریک غرب در مناقشه اتمی غرب با ایران یک بازی کج ۀروسی
نفـع اسـت.  های اتمـی ایـران ذی زیرا هم خودش نفت دارد و هم در فعالیت ،چین و هند ارائه کرده است

 ،امـا اگـر نتوانـد ؛غرب بتواند از مناقشه اتمی بهره الزم را برای عبور از نفت ببرد، برنده اصـلی اسـت اگر
  آنگاه کشوری که بیشترین منفعت را از مناقشه اتمی ایران برده است، روسیه خواهد بود. 

شـد کـه  کننده را بازی کرد. مناقشه نه باید آنچنان تشدید می روسیه در بازی برجام نقش متعادل
نشینی ایران یا جنگ را در پی داشته باشد و نه چنان سرد که التهاب بـازار نفـت فروخسـبد. از  عقب

 از ایران امتیاز گرفته است کـه اگـر  این گذشته روسیه در مخالفت محدود خود با قطعنامه
ً
ها متقابال

ی اتمام نیروگـاه بوشـهر، قیمت تجهیزات اتمی به ایران، تعویق انداختن پی در پ از فروش گرانبتوان 
تـوان از رژیـم حقـوقی  های مسلمان و... گذشت، نمـی کوتاه آمدن ایران در برخورد روسیه با اقلیت

هـم مجبـور بـه  بـازآیـا شـد،  دریای خزر گذشت. اگر ایران در بازی ظالمانه بـا آمریکـا وارد نمـی
ترین امتیازی اسـت کـه  ر مهمامتیازدهی به روسیه بود؟ در هر حال از دست رفتن سهم ایران در خز

  اش در مناقشه اتمی از ایران گرفته است. روسیه در بازی چندجانبه
(ایـران) بارهـا  ها و با تکیه بر رفتارهای هیجانی بـازیگر حریـف آنها با استفاده از کارت تحریم

ردادهـایی بـا های آمریکـا بـه قرا اعتبار کردن تحریم بازی را حیثیتی و ایران را مجبور کردند برای بی
  (چین، هند، روسیه و اتحادیه اروپا) تن دهد. شرکای آمریکا

  تا جنگ اوکراین ١٣٨٦روسیه از  ـ    شناسی بازی آمریکا تیپ. ٣ـ٢

بـوده پویـا ـ  متقارنـ  نامتوازنـ  تا پیش از جنگ اوکراین همکارانه ١٣٨٦غرب از ـ   تیپ بازی روسیه
جام متقارن بودن آن است.این بازی بـه ایـن دلیـل همکارانـه . تنها تفاوت این بازی با بازی براست

  است که پیش از جنگ اوکراین مبتنی بر همکاری و توافق پیش رفته است. 
من در مونیخ گفتم چطور باید این وضعیت را ارزیابی کرد؟ اتحاد جماهیر شوروی متالشـی «ـ 

پس گسترش بیشتر نـاتو  ؛نداشت شده بود و دیگر دشمن و رقیبی برای ایاالت متحده و غرب وجود
؟ برای تضمین امنیت کشورهایی که شاید در معـرض تهدیـد قـرار  ای دارد؟ علیه چه کسی چه فایده

است توافقات دوجانبه در مسائل امنیتـی بـه امضـا  داشته باشند، نیازی به گسترش ناتو نیست. بهتر
  ).١٣٩٦،استون» (دشوبرسد. نیازی نیست که توهم جدید از وجود دشمن ایجاد 

به عبارت  ؛ها خالی است این بازی به این دلیل نامتوازن است که دستان پوتین در انتخاب گزینه
 د؛ در واقعاقتصاد ضعیفی دار روست چون با محدودیت انتخاب روبهروسیه نسبت به آمریکا  ،دیگر

دلیـل همـین  ین نوشتار بـهها را ندارد. از منظر ا ها برای انواع انتخاب این کشور توان پرداخت هزینه
  اکنون بازی به جنگ در اوکراین ختم شده است. ،عدم توازن قدرت
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   »تـرین اولویـت ماسـت هدف ما حفظ تـوازن راهبـردی در جهـان اسـت. تـوازنش مهـم«...ـ 
  ).٢٠١٦(پوتین در مصاحبه با استون، 

راهبـردی قـدرت، مـا المللی، یعنی تعادل  منظور حفظ عناصر حیاتی امنیت و ثبات بین به«...ـ 
هـایی سـاختیم کـه انـواع گونـاگون  هم ناچار بودیم توان دفـاعی کشـور را افـزایش دهـیم. موشـک

  ).٢٠١٦پوتین در مصاحبه با استون، (» های ضدموشک بالستیک را نابود کنند... سیستم
نسـانی راسـتی ا بـه وا .تنها چرچیل بود که اعالم کرد جهان به دو قطب قدرتمند نیـاز دارد«...ـ 

  ).٢٠١٦(پوتین در مصاحبه با استون،  »پذیر بود... انعطاف
  
 در این بازی در حال آچمز روسیه و تحریک این کشور به انتخاب گزینه جنگ است. » عدم توازن«غرب با استفاده از

  چه شواهدی در دست است؟ 

پوتین در برابـر  .شاهد این ادعاست نتری واکنش تند پوتین در کنفرانس امنیتی مونیخ مهم) الف
هـا را نشـان داد. برخـی رفتارهـای سیاسـی پـوتین در فاصـله  این تیپ از بازی شـدیدترین واکـنش

وسـیع از اقـدامات  یسـمت شـرق بـا طیفـ در واکنش به گسترش ناتو به  ١٣٨٨تا  ١٣٨٦های  سال
 ،د. کیسـینجررو ش های روب آمیز، اقدام نظامی در گرجستان و اوکراین و تهدید به جنگ هسته تحریک

حال تحـول  به عنوان انطباق با شرایط جدید دنیای دراین رفتارها از  ،خارجه اسبق آمریکا وزیر امور
   ١.داند عنوان دشمن را علت این امر می ) و تلقی پوتین از آمریکا به٢٠١٦(گلدبرگ، برد مینام 

ر جزیـره کریمـه یـا یان برای کمک به حکومت کیف و برقراری سیادت خود بـیاگر اروپا«... ـ 
  » دهــد بــه خــود راه نمــی دیای تردیــ در اســتفاده از ســالح هســته ،دونبــاس حرکتــی انجــام دهنــد

  ).٥٥: ١٣٩٦ (بوتور،
اینکه اطمینـان داشـتند کـه ایـن عمـل با ها برای پیوستن اوکراین به ناتو،  پیگیری آمریکایی )ب

دانسـتند کـه  شود. آنها از ابتـدا می نشدنی است و روسیه رضایت نخواهد داد که اوکراین عضو ناتو
بـا  ؛های پوتین سنجیده بودند روسیه اجازه عضویت اوکراین در ناتو را نخواهد داد و آن را در واکنش

  . کید کردندأاین حال بر عضویت اوکراین در ناتو ت
های آمریکا علیه روسیه پس از جنگ اوکراین نیز گواه دیگری بر این موضوع اسـت.  تحریک) ج

  مریکا با اعمال این تحریمآ
ً
ا به عبارتی دسترسی روسیه را برای یراه برگشت روسیه به مذاکره  ها عمال

                                                                                                                                         
شـریک راهبـردی بـالقوه در برابـر به آمریکـا بـه چشـم  ٢٠٠١اش در سال  جمهوری . پوتین در ابتدای دوره ریاست١

تدریج  به ٢٠٠٤کرد،اما با مشاهده حمایت آمریکا از انقالب نارنجی اوکراین در سال  گرایی اسالمی  نگاه می افراط
شود. منظورم از ساختاری این اسـت کـه پـوتین  متقاعد شد که آمریکا از لحاظ ساختاری یک دشمن محسوب می

  ).٨٢: ٢٠١٦کند (گلدبرگ ،  ا منافع خود را بر اساس تضعیف روسیه تعریف میشاید بر این باور است که آمریک
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امـا زبـان ایـن  ،ها در واکنش بـه یـورش روسـیه تحمیـل شـد این تحریم دیگر بسته است. یانتخاب
  که تحت چه شرایطی برداشته خواهند شد. کند  میای ن ها اشاره تحریم

  
 تحریک روسیه برای حمله به اوکراین بود؟  چرا غرب در حال  

هاسـت بـا اسـتفاده از  در چارچوب مسئله نفت و انرژی پاسـخ داد. آمریکـا سـال دال بایؤاین س به
ترین ابزار آمریکا برای مـدیریت  مدیریت قیمت جهانی نفت پیگیر اهداف راهبردی خود است. مهم

  هاست.  قمیت نفت، آفرینش انواع بحران
 ،هـای خلـیج فـارس و تحـریم نفتـی ایـران همانند بحران ،اوکراین و تحریم نفتی روسیه بحران) الف

خودکفایی اغلب کشورهای اروپایی در تـأمین انـرژی  زمینهدهد. در این  قیمت جهانی نفت را افزایش می
شـود.  یمورد نیاز که به پاشنه آشیل آنها در غائله اوکراین تبدیل شده است، هدف نزدیک آمریکا قلمداد مـ

آمریکا همواره وابستگی خاص اروپا به بازار انرژی روسیه را مانع سرسپردگی کامل اعضای قـاره سـبز بـه 
هـم کـه بـه تشـدید ایـن  ۲از عملیاتی شدن پروژه گازرسـانی نـورد اسـتریم ه و دانست دولت واشنگتن می

ای بالتیـک، گـاز طبیعـی را از انجامد، بسیار دلخور است. این خط لوله، با عبور از بستر دری وابستگی می
  .کند روسیه به آلمان و از آنجا به سایر نقاط قاره سبز منتقل می

خیـز  ۲از دوره زمامداری دونالد ترامپ، دولت واشنگتن بارها برای تحـریم نـورد اسـتریم ) ب
در مانع از تحقق این امـر شـد.  ،صدر اعظم سابق آلمان ،آنگال مرکلنکردن همراهی ، اما برداشت

توانـد  اوکـراین و ایجـاد جنـگ میـان آنهـا میـ  های روسیه آتش انداختن به هیزم تنش حال حاضر
باشـد. چنانچـه  ۲هایی علیه نورد اسـتریم  راهگشای جلب رضایت دولت برلین برای اعمال تحریم

کم ترغیب اروپا به اعمال تحـریم  آمریکاست به سرانجام نرسد، دست گونه که مطلوب این هدف آن
  تواند کارساز باشد.  های جدید در حوزه انرژی روسیه می گذاری سرمایه علیه

اما در بلندمدت  ،دهد مدت اروپا را تحت فشار قرار می افزایش قیمت نفت هرچند در کوتاه) ج
هـای جـایگزین (غیرفسـیلی) خواهـد بـود و بخشـی از  سمت انـرژی محرکی برای حرکت اروپا به

هـای  . عبور از سـوختکردهای فسیلی را محقق خواهد  از سوختاهداف کالن آمریکا یعنی عبور 
های  فسیلی، حل شدن مسئله گرمایش زمین را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر عبور از سوخت

معنای عبور از خاورمیانه و تمدن اسالمی است. هرچند از نظر ایـن نوشـتار ایـن اهـداف  فسیلی به
مطابقت دارند. یکی دیگـر از  ١فوکویاما» نظریه پایان تاریخ« اما با ،شود فرض تلقی می آمریکا پیش

                                                                                                                                         
ارائه داد. این نظریه » پایان تاریخ و انسان واپسین«را در کتاب » نظریه پایان تاریخ«تبار آمریکایی که  . فیلسوف ژاپنی١

پایان وقایع تـاریخی نیسـت. او  های سیاسی در قالب لیبرال دموکراسی است و به مفهوم معنای تکامل ایدئولوژی به
های رقیـب (تمـدن اسـالمی، ایـران و تمـدن  معتقد است جهان غـرب بـرای بقـای خـود نـاگزیر اسـت از تمـدن
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ویـژه اروپـا از خـواب  های بیـدار کـردن جهـان غـرب بـ ف غرب برای راه انداختن جنگ هستهااهد
  مبتالست.به آن سیستمی است. خوابی ناشی از پیری و کهولت سیستمی که جهان غرب 

  روسیهـ  سازی بازی غرب مدل. ٤ـ٢

ها، یک  روسیه به جنگ اوکراین کشیده شد؟ برمبنای نظریه بازیـ  چگونه بازی غرب اکنون باید دید
کاال یا منفعت یا مطلوبیت وجود دارد که هر دو رقیب در پی کسب آن هستند و آن عبارت است از: 

دسـت آورد،  هر کدام از طرفین که بتواند این موقعیت را بـه». نشان دادن اقتدار خود در این مسئله«
  فع مد نظر خود را در بازی به دست آورده است.منا

  چنین برداشت می
ْ
مشترک و بخشی مجزاست. دو طـرف در  شود که بخشی از اهداف بازیگران

اما نـه  ،بازگشت به آن است خواستارحفظ آن و روسیه  خواستارهستند. غرب » رهبری بر اروپا«پی 
فاده از اهـرم فشـار انـرژی بـرای تسـلیم بازگشتی همانند گذشته بلکه ایـن بـار روسـیه در پـی اسـت

اروپاست. پیامد تحقق این هدف، جبران تحقیر ناشی از شکست کمونیسـت در مقابـل لیبرالیسـم 
  .استغربی و حل مسئله هویت اروپایی روسیه 

سازی کرد. در چنین مـدلی،  مدل» مخاطرهـ              اعتبار«توان در یک مدل  روسیه را می ـ بازی غرب
کنـیم آمریکـا  (روسـیه). فـرض مـی (آمریکـا) و دیگـری مـدافع مهـاجم ،یکـیهستند: ازیگر دو ب
صورت گرفتن امتیازی خاص از مدافع یا ممانعت از دستیابی  (به خواهد امتیازی از روسیه بگیرد می
ا ع به امتیازی خاص). به نظر در اینجا آمریکا برای دسترسی روسیه به اروپا مانعی به نام نـاتو رفمدا

واحد منفعت  ١٠٠ایجاد کرده است. فرض کنیم اگر آمریکا بتواند امتیاز مد نظر را از روسیه بگیرد، 
طور جدی از خود دفاع  دهد. اما اگر روسیه به واحد از دست می ١٠٠برد و در مقابل روسیه  نیز  می

بار خـود را از دسـت در این صورت آمریکا اعت ،(ناتو) را برطرف سازد کند و موانع دستیابی به اروپا
  دهد و در مقابل، روسیه اعتبار کسب می می

ً
کنیم میزان اعتباری که  برای سادگی فرض می کند. فعال

واحد باشد. اکنـون  ٥٠کند، برابر و مساوی  دهد با اعتباری که روسیه کسب می آمریکا از دست می
هـدف خـود برسـد، در ایـن یک نتوانـد بـه  اگر هر دو طرف به اندازه کافی سرسخت باشند که هیچ

ع بپیونـدد، هـر دو طـرف مقـدار زیـادی وگیرد. اگـر جنـگ بـه وقـ صورت میان آن دو جنگ در می
واحـد  ٢٠٠کنیم در صورت وقوع جنگ، هر یـک از طـرفین  (فرض می. شوند خسارت متحمل می
  ) .خسارت متحمل شود

ا چـه حـد مقاومـت کننـد، دانند تـ کدام از طرفین نمی هنگامی که هیچ ،ها براساس نظریه بازی
طرفین با نوعی عدم اطمینان نسبت به واکنش محتمل بازیگر دیگـر  و شود بازی به جنگ منتهی می

                                                                                                                                        
  ـ چین) عبو ر کند. کنفوسیوس



وع
ن

 
اس
شن

 ی
یریمد

 ت
 نیپوت

کرا
 او
گ
 جن
در

  نی
 

   

 127  

زنی کنند. اینکه هر یک از طرفین بـازی تـا چـه  هستند و مجبورند رفتارهای حریف را گمانه رو روبه
پـذیری آن  ا حداکثر ریسکحد حاضر به قبول مخاطره و ادامه مقاومت باشد، به سطح خطرپذیری ی

کند و به  (یعنی حدی که حاضر است بدون آنکه خودش وارد جنگ شود، خطر داردبستگی بازیگر 
ادامه دهد). در مـورد هـر یـک از طـرفین، وقتـی  ،مقاومت که ممکن است موجب جنگ هم شود

ه هـر طـرف میزان تهدید رقیب یا احتمال ورود او به جنگ بیش از مقدار حداکثر ریسکی باشـد کـ
 باید راه سازش یا شکست را پیش 

ً
اما اگـر ریسـک بـرآوردی  ؛گیردبحاضر است تحمل کند، منطقا

پذیری هر طـرف باشـد، او بـه  (سطح تهدید یا احتمال ورود رقیب به جنگ ) کمتر از سطح ریسک
  دهد. مقاومت ادامه می
شـد،  راین در نـاتو) مـی(عضویت اوک روسیه، اگر روسیه تسلیم خواسته آمریکاـ  در بازی غرب

داد یـا  اما اگر به مقاومـت ادامـه مـی ؛شد ی(دستیابی به اروپا) دورتر م یک گام دیگر از هدف خود
احتمـال  این حـال اب ؛شد تر می یک گام به هدف خود نزدیک ،شد آمریکا را شکست دهد موفق می

نـی خـود را در مـورد رفتـار داد. در اینجا هر دو بازیگر مجبورند احتمـاالت ذه جنگ را افزایش می
  د.نه کنبهای انتخابی رقیب) وارد محاسهبرداررقیب (احتمال 

(بـازی در حالـت عـدم تقـارن  در هر صورت اگر یکی از دو بازیگر، اطالعاتش نـاقص باشـد
های مختلـف دچـار خطـا شـود، ممکـن هبرداراطالعات) و در محاسبه رفتار طرف مقابل و منافع 

در ایـن  .یا پذیرش مخاطره از سوی رقیـب را کمتـر از حـد بـرآورد کنـدپذیری  است میزان ریسک
هـا هبرداریا حتی او هم در بـرآورد منـافع ـ  اش پایداری تا آخر باشد واقعی هبردارصورت اگر رقیب 
روسـیه وضـعیت چنـین ـ  آنگاه بازی به جنگ ختم خواهد شد.اما در بازی غرب ـ   اشتباه کرده باشد

به این درک رسیده بود که سطح خطرپذیری پوتین باالست و هرگز حاضر بـه دادن زیرا آمریکا  ؛نبود
  با این وضعیت آمریکا بر موضع سرسختانه خود پافشاری کرد.  .امتیاز نیست

از سوی دیگر ممکن است یکی یا هر دو طرف بازی خطرپذیری طرف مقابل را باالتر از حـدی 
در این صورت به مذاکره متمایل خواهـد شـد و اگـر  ؛که برای خودش قابل تحمل استبرآورد کند 

این اتفاق برای طرف مقابل هم رخ داده باشد، او هم به مذاکره متمایل خواهد شد و نتیجه بـازی بـه 
 توضیح مذاکره و همکاری می

ً
دهنده وضعیتی اسـت کـه در جنـگ  انجامد. این وضعیت اخیر دقیقا

کرد رفتاری از خود بـروز  سرد هر دو طرف تالش میمیان آمریکا و شوروی سابق رخ داد. در جنگ 
سـاخت (تالش برای  که طرف مقابل، توانایی نظامی و عزم دفاعی او را بیش از حد برآورد کند دهد

های نظامی در همسایگی کشـور رقیـب، برگـزاری مانورهـای مشـترک بـا  بمب اتمی، ایجاد پایگاه
مـانع ورود هـر یـک از طـرفین بـه » وازن وحشتت«به همین علت در جنگ سرد  ؛پیمانان و...) هم

 بــه مــذاکره و همکــاری خــتم شــد. امــا چنــین وضــعیتی در بــازی جنــگ مــی
ً
   شــد و بــازی عمــال
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دهد که آمریکا در حال بستن درهای مذاکره  آمریکا اتفاق نیفتاد و برعکس شواهد نشان می ـ  روسیه
  است.» رتعدم توازن قد«و تحریک روسیه برای جنگ است و علت آن هم 

  انتخاب جنگ  .٥ـ٢

 رفت از وضعیت آچمـز بـود؟ آیا جنگ اوکراین انتخابی برای برون چرا پوتین گزینه جنگ را انتخاب کرد؟
ای جـز  رفـت از آن، چـاره شود، بازیگر آچمزشده برای بـرون زمانی که بازی به وضعیت آچمز کشیده می

اوکـراین در از انتخـاب حملـه بـه اوکـراین بـود زیـرا  پوتین ناگزیر های خود ندارد. کردن یکی از مهره فدا 
آبی با روسیه دارد و عضـویتش در نـاتو، راه را بـرای اسـتقرار ـ   کیلومتر مرز خاکی ٢٢٩٥مجموع بیش از 

پـوتین بـرای  .کنـد هـای روسـیه بـاز می نیروها و تجهیزات نظامی پیمان آتالنتیـک شـمالی پشـت دروازه
  جنگ آخرین گزینه پیش روی پوتین بود.. به یک انتخاب راهبردی زدرفت از این وضعیت، دست  برون

  پوتین در انتخاب جنگهبردی ارتصمیم  .١ـ٥ـ٢

هـای  اما برآوردی از وضـعیت دشـمن شـامل واکـنش ،هرچند پوتین ناگزیر از حمله به اوکراین بود
هرگونـه  ،ا در محاسبات خود لحاظ کرد. بر اساس چارچوب نظریراحتمالی و نقاط ضعف دشمن 

تلقـی  هبـردارنـوعی  ،ریزی برای رسیدن به هدف که در آن واکنش طرف مقابـل لحـاظ شـود برنامه
انگشـت فشـار بـر نقـاط ضـعف جهـان «و » های غـرب سازی از تحریم فرصت«شود. بنابراین  می

  .هستندثر در تصمیم راهبردی پوتین برای انتخاب جنگ ؤترین عوامل م مهم» غرب

  های غرب تحریم سازی از فرصت) الف

درستی به این اطمینان رسیده بود که بـاالترین اقـدام غـرب در  شواهدی در دست است که پوتین به
وانی آن در بحـران کریمـه تکـه اوج نـا های اقتصادی اسـت تهاجم روسیه به اوکراین افزایش تحریم

کـه تحـریم کامـل  روشن شده بود. از سوی دیگر پوتین به این درک رسیده بود پوتین) برای ١٣٩٣(
تواند به همگرایـی  به سود این کشور خواهد بود زیرا می ،در صورت کارایی ،بازارهای انرژی روسیه

سـفیر  ،»آندری کـالین«توان از اظهارات  شود. این اطمینان پوتین را می ختمپکن ـ  اقتصادی مسکو
در  ؛»ردتر از اروپاسـتصادرات گاز بـه چـین بهتـر و سـودآو«روسیه در لندن فهمید که گفته بود: 

  پکن است. ـ  حالی که غرب نگران تشدید تعامالت مسکو

  ناتو ـ  انگشت فشار بر نقاط ضعف اروپا) ب

 ؛شـود درصد انرژی (گـاز) اروپـا از روسـیه تـأمین می ۴۰ اتحریم گاز روسیه پاشنه آشیل اروپاست زیرـ 
اقدام عـالوه بـر این داشت.  ن قاره را در پیشدن شیرهای گاز در زمستان سرد ای  جنگ بسته شروعبنابراین 

؛ در حـالی کـه دشـو میبـرای تـأمین انـرژی  وابستگی بیشتر قاره سبز به آمریکـا موجب تأثیرات انسانی،
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  د.نک های بیشتری دست و پنجه نرم می با بحران ،در مقایسه با هشت سال قبلآمریکا 
و به یکـی از نقـاط ضـعف  ستاروپا مسئله مهاجرت یکی از مسائل راهبردی و الینحل برایـ 

برخـی  مهـاجرتشده است. کشورهای اروپایی ناگزیند برای جلوگیری از گسـترش  تبدیلاین قاره 
افـزوده  هـاگـذرد بـر دامنـه معضـالت آن امتیازات را به برخی از کشورها بدهند و هر چه زمـان مـی

سوی قـاره سـبز روانـه  به ین اوکراینشود. بنابراین با آغاز جنگ اوکراین سیل مهاجران و پناهندگا می
سوی کشورهای اروپایی ندارند. مسئله مهـاجرت  ای جز فرار به زیرا پناهندگان هیچ گزینهشوند؛  یم

که اخـتالف نظـر بـر سـر حـل آنهـا موجـب  ندستهو مسئله انرژی دو مسئله مهم در اتحادیه اروپا 
  شود. ه برخی از آنها اشاره میشکاف بین اتحادیه اروپا و ناتو شده است که در ادامه ب

 و شـد ویژه در روزهای پیش از آغاز جنگ در جبهـه مقابـل دیـده مـی ههایی از شکاف ب نشانهـ 
بدان عمق بیشتری ببخشد. شکاف در جبهه مقابل  این شکافتوانست با انتخاب جنگ به  پوتین می
آید، همه مـا  سخن به میان می وقتی از اروپا دانست.توان اروپا را یک کل منسجم  که نمی علت بود

در حالی که همـه اعضـای اتحادیـه عضـو نـاتو در ذهن داریم؛ تصویری یکپارچه از اتحادیه اروپا 
بینند و  نیستند و شماری از کشورهای اروپایی عضو ناتو هم منافع خود را در همراهی با اتحادیه نمی

های  گیرنـد. بـرای سـال واشنگتن را پیش مـیپیمانی با  بیش از آنکه به بروکسل متعهد باشند، راه هم
و آن را زخمـی  بگذارنـداین شکاف عمیـق سـرپوش بر اند  هطوالنی، اعضای قاره سبز در تالش بود

حال آنکه گاهی مثـل آنچـه در روزهـای پـیش از آغـاز جنـگ  ؛ناچیز بر چهره اتحاد خود جا بزنند
  شود. دهد و اختالفات علنی می می داری را از کف بینیم، اتحادیه عنان خویشتن اوکراین می

درگیر شدن بـا روسـیه بـه اسـم حمایـت از اوکـراین  خواستارها در زیرمجموعه ناتو،  اروپاییـ 
در ایـن  هـا اروپایی .عضویت در پیمان آتالنتیک شمالی است خواستارعنوان کشوری هستند که  به

ن اروپا وقتی در چارچوب اتحادیه قرار اما همی ؛راه ابایی از تحریم سیاسی یا اقتصادی روسیه ندارد
پرسد اگر مسکو برای مقابله به مثل، پای خود را روی لوله  شود و از خود می تر می بین گیرد، واقع می

  شود؟ چه می ،انتقال گاز مایع بگذارد
 ۲۰۲۱دسـامبر  ۱۷در . پی برداختالف توان به عمق این  در اظهارات آشکار مقامات جبهه غرب میـ 

نویس جداگانه به آمریکا و ناتو ارائه داد تا خـط  مسکو پیشنهادهای امنیتی خود را در دو پیش که آذر) ۲۷(
قرمزهایی را تعیین کند که رعایت آنها ضامن پایداری ثبات در روسیه و اروپا باشد، اولین کسـی کـه زبـان 

اجازه کنار گذاشـته شـدن از «: مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود ،»جوزف بورل«به انتقاد گشود، 
  .)١٤٠٠(خبرگزاری واشنگتن پست،  »دهیم روند تعیین سرنوشت اروپا را نمی

در روزهای پیش از آغاز جنگ که آمریکا مدعی بود روسیه هر لحظه ممکن است بـه اوکـراین ـ 
سیاست مسئول  ،صدا با جوزف بورل ، همهستندحمله کند، فرانسه و آلمان که رهبران اتحادیه اروپا 
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عنـوان بـازوی نظـامی آن بودنـد و  خارجی اتحادیه، خواستار استقالل راهبردی از آمریکا و نـاتو بـه
در ؛ کشـیدند الوقوع بودن حمله روسیه به اوکـراین بـه چـالش مـی ادعای واشنگتن را مبنی بر قریب

حـدان نـاتو، حالی که آمریکا با توجه به شناختی که از الگوی رفتاری مسکو داشت، برای تقویت مت
عنوان عضـو اروپـایی نـاتو کـه  سه هزار نظامی آمریکایی به اروپای شرقی اعزام کرد. انگلیس هم به

کـرد و بـال شـمالی  دیگر بخشی از اتحادیه اروپا نیست، کلمه به کلمه ادعای واشنگتن را تکرار می
لنـدن، بـیش از آنکـه  نـروژ) نیـز بـا تبعیـت از و ناتو (شامل دانمارک، هلند، نروژ، ایسلند، بلژیک

  دید.  لحاظ امنیتی خود را وابسته به واشنگتن می سرنوشت خود را به اتحادیه گره بزند، به
ها در این بـازی کـه آمریکـا و تـا حـد  رسد پوتین به این درک رسیده بود که اروپایی به نظر میـ 

اند. اعضای قـاره سـبز در  طور عجیبی دچار تضاد منافع شده به ،دار آن هستند زیادی انگلیس میدان
این غائله یک ماهیت دوگانـه دارنـد کـه وجهـی از آن در قالـب اتحادیـه اروپـا و وجهـی دیگـر در 

 با یکدیگر هم چارچوب ناتو نمود می
ً
 ـ  پوشـانی ندارنـد. اتحادیـه بسـتری سیاسی یابد و اینها لزوما

بیند. نـاتو،  از تعامل با روسیه نمینیاز  ویژه در بخش انرژی، بی تجاری است که خود را بهـ  فرهنگی
وجود آمد تـا بـه اسـم  زیر چتر حمایتی آمریکا به ،ائتالفی نظامی است که بعد از جنگ جهانی دوم

  دست گیرد و مانع از عرض اندام آن در برابر واشنگتن شود. دفاع از پیمان جمعی، افسار اروپا را به

  اجرای تصمیم و آغاز جنگ .٢ـ٥ـ٢

گـرا در  شخصیت هدف«گرا ارزیابی و گفته شد  جمهور روسیه فردی هدف ن، رئیسدر مباحث پیشی
  ؛»ش قاطع استیاه اجرای تصمیم

ِ
تردیـد و قاطعانـه بـه تصـمیم  گرا بی هدف به همین دلیل، پوتین

گونـه کـه سـون تـزو در  اما چاالکی الزم در این عملیـات همـان ؛دکرخود عمل و به اوکراین حمله 
  از وی دیده نشد! ،شته استنو »هنر جنگ«کتاب 
 «... ـ 

ْ
کند. فرمانـده قابـل  رود اما بیهوده چنین نمی شده به آغوش خطر می حساب فرمانده قابل

افکنـد. هنگـامی کـه  رود و خود را بـه رودخانـه نمـی بدون توجه به مرگ و زندگی به جنگ ببر نمی
    .)١٧ :١٣٦٤ ،(تزو »شود طور قاطع و چاالک وارد عمل می هب ،موقعیت مقتضی بود

که پوتین فرمان حمله نیروهای نظامی روسیه به اوکراین را صادر کـرد، جهـان انتظـار  ١٤٠٠اسفند  ٥
تصـرف بوداپسـت در  هـوابرد روسـی در گونه که نیروهای ؛ آنداشترا یک عملیات ویژه نظامی از پوتین 

وز پایتخت را تسخیر کردنـد. ها ظرف چند ر فرودگاه را تصرف و تانک ١٩٦٨یا پراگ در سال  ١٩٥٦سال 
جمهـوری  ، رئیس»زلنسکی«و پوتین  بیش از چند روز طور نکشد هماوکراین داشتند عملیات انتظار  همه

سـت؛ رسد هدف پوتین نیـز همـین بـوده ا ند. به نظر میکنشانده برپا  اوکراین را برکنار و یک دولت دست
اما چنین نشد و پوتین وارد یـک  کار برد. هبرای آن با ر» عملیات ویژه نظامی«زیرا پیش از آغاز جنگ تعبیر 
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ویتنـام و  ـ افغانستان، آمریکا ـ  . نبردی شبیه جنگ شوروینبرد کالسیک با اوکراین شد که تاکنون ادامه دارد
  افغانستان اکنون در اوکراین در جریان است.ـ  ناتو

بـه  ؛های ایستا متنفر است ز وضعیتدهد و ا فرمانده، آزادی عمل را بر فراز همه چیز قرار می«ـ 
محاصـره شـهرها و  .میـان نباشـد حل دیگـری در کند مگر وقتی راه همین دلیل به شهرها حمله نمی

  .)١٥: ١٣٦٤(تزو،  »است دهد و متضمن نفی و ترک ابتکار ها فقط وقت را هدر می حیات انسان
 راه

ً
  ل دیگری در میان نبود؟! ح آیا واقعا

  غرب در جنگ اوکراینـ  وسیهتیپ بازی ر. ٥ـ٣ـ٢

اختالفـات بـین نـاتو و اتحادیـه اروپـا کمتـر  هگذشت دامن هر روز که از ادامه جنگ در اوکراین می
اکنـون در جبهـه  ،کـرد مـیطرفـی  ها اعالم بـی ها و جنگ سوئیس که همیشه در همه بحران .شد می

 بی طرفـی غرب و مقابل روسیه قرار دارد و این یعنی در جهان امروز بی
ً
در فرانسـه  معناسـت. قطعـا

کردند. آلمان ابتـدا خیلـی  جمهوری همدیگر را به جانبداری از پوتین متهم می کاندیداهای ریاست
 .مرور وسط معرکه آمد. این وضعیت در شرق آسـیا نیـز حـاکم بـود اما به ،خود را داخل قضیه نکرد

در هـر  ای پـیش گرفـت. مواضع محتاطانه حتی چین نیز .ها همراه شدند اما نه به اندازه ژاپن ای کره
آسـا بـود،  حال آرایش جدیدی در جبهه غرب شکل گرفت و اگر عملیات ویژه نظامی سـریع و بـرق

رو شـد کـه  های روبـ سـابقه های بی در جبهه مقابل نبود. روسیه با تحریم یین اتحادچنجهان شاهد 
کـردم  فکـر نمـی کـه  گفـت ،آمریکا جمهور رئیس ،تاکنون بر هیچ کشوری تحمیل نشده بود. بایدن

  غرب با این سرعت متحد شود.
ـ  نامتوازنـ  غیرهمکارانه« بـه» پویـا ـ  متقارنـ  نامتوازنـ  همکارانه«غرب از ـ  تیپ بازی روسیه

هر بازی غیرهمکارانه  ،مخاطرهـ  ها و مدل بازی اعتبار بدل شد. براساس نظریه بازی» پویاـ  نامتقارن
انداز روشـنی بـرای همکـاری و مصـالحه  دهند که هیچ چشم مد. شواهد نشان میانجا به جنگ می

ها بایـد تنهـا در  این تحریم«شود. یک نماینده سوئد در پارلمان اروپایی ماه گذشته گفت:  دیده نمی
  ».  خاک اوکراین و از جمله کریمه خارج شود کلصورتی برداشته شوند که روسیه از 

 یرا هـیچ کارشناسـزیـ ؛ر توافق صلحی هم ادامه خواهنـد یافـتها، حتی پس از ه پس تحریم
زبان هستند و پایگـاه دریـایی  کریمه که اکثریت ساکنانش، روسجزیره  شبهکند روسیه از  تصور نمی
  .  ، خارج شودروسیه در آنجاست سواستوپول

 بـه ابـزانجای آنکه به صلحی با شرایط معقول کمک ک ها به بنابراین تحریم
ً
ری تبـدیل ند، اساسا

 همان چیزی است کـه برخـی نپایان تبدیل ک د تا جنگ اوکراین را به ستیزی بینشو می
ً
ند و این دقیقا

شان در اروپا خواهان آن هستند تا پوتین را سرنگون و روسیه را ویران یا  تندروها در آمریکا و متحدان
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خارجـه پیشـین لهسـتان در  طور که وزیر امور همان ؛ضعیف و در کنار آن، چین را هم منزوی کنند
 ١٩٨٠اوکراین نسـخه تـازه افغانسـتان دهـه «: پرده بر زبان آورد اش در پارلمان اروپایی بی سخنرانی

برای روسیه است که آمریکا بـه شورشـیان مجاهـد یـاری رسـاند تـا اتحـاد شـوروی را تضـعیف و 
  .»اش را تسریع کنند فروپاشی

مانده پیش روی روسیه  با غرب بسته شده و تنها گزینه باقیهای توافق  رسد راه بنابراین به نظر می
  رسد روسیه در تالش برای تغییر این متغیر است. است و به نظر می» موازنه قدرت«تمرکز بر ایجاد 

لحاظ جغرافیایی و روحی به آن تعلق داریم، تالش خواهیم کرد  ما برای ماندن در جایی که به«ـ 
در آن صورت مجبور خواهیم شد برای خـود متحـدانی بیـابیم و موقعیـت  ،و اگر ما را از آنجا برانند

  .)٤١ :١٣٧٩(گورکان،» خود را محکم کنیم.این مسلم است

  گیری نتیجه

پـوتین  هبردارابتدا این مسئله روشن شد که  »شناسی مدیریت پوتین در جنگ اوکراین نوع«در مقاله 
 در چارچوب ی در جنگ اوکراین را نمی

ً
ک جنگ کالسیک بین دو کشور روسیه و اوکـراین توان صرفا

غـرب اسـت کـه اکنـون در میـدان ـ  زیرا جنگ اوکراین بخشی از بازی سیاسی روسیه ؛تحلیل کرد
عنـوان یـک موضـوع  تـوان آن را بـه پس نمی ؛اوکراین به جنگ انجامیده است و جدای از آن نیست

ان مناسب تشـخیص و در چـارچوب آن بـه ها برای تحلیل این عنو جداگانه تحلیل کرد. نظریه بازی
  د:آمشد و نتایج زیر حاصل  زیر پاسخ داده یاه الؤس

را برگزیده اسـت؟چگونه  هبردارچرا این  را در جنگ اوکراین برگزیده است؟ هبردیارپوتین چه 
  ؟کرد توان او را در انتخاب جنگ اوکراین استراتژیست قلمداد را پیاده کرده است؟ آیا می هبرداراین 

بنابراین ابتدا بر اسـاس انـواع  هبرد دارد؛ارانتخاب نوع بازی بستگی به نوع  ،ها طبق تئوری بازی
د: تیـپ اول شـبنـدی  روسیه به دو تیپ مختلف طبقه ـ  های غرب غرب در برابر روسیه، بازی هبردار
تیـپ در ». پویـاـ  ارنمتقـ  نامتوازنـ  غیرهمکارانه«و تیپ دوم » پویاـ  متقارنـ  نامتوازنـ  همکارانه«

(شـناختی کـه  دلیل تقارن در بازی تر و به عنوان وزنه سبک دلیل نامتوازن بودن بازی، روسیه به اول به
 هبـردارغرب داشت) و با توجه به شناختی که از پیشینه بازی (پویا)  داشت، نوعی  هبردارروسیه از 

  مبتنی بر همکاری را با غرب برگزید.
ـ  غیرهمکارانه«ب نسبت به روسیه از همکاری به تقابل، تیـپ بـازی نیـز بـه غر هبرداربا تغییر 

نخست،  های روسیه را به دو گزینه محدود کرد: تغییر ماهیت داد و انتخاب» پویاـ  متقارنـ  نامتوازن
عنای موافقت با پیوستن اوکـراین بـه نـاتو بـود کـه پـیش از جنـگ اوکـراین در قالـب م سازش که به

عد هـدف دوم،رفت. مذاکرات پیش 
ُ
جمهـوری روسـیه و ثبـات نگـرش ایـن  گـرای رئـیس جنگ.  ب
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شخصیت نسبت به مسئله هویت روسی که مسئله اوکراین با آن گره خورده و عـدم انعطـاف الزم در 
را از همـان ابتـدای  ایـن انتخـاببینی  د. طرف غربی پیششتغییر این نگرش، مانع از انتخاب اول 

  طراحی بازی کرده بود.
زیـرا اوکـراین  هبـردی اسـت،ارانتخاب جنگ اوکراین یک انتخـاب  ،این نوشتارر اساس مطالب ب

هـای  بنـابراین غـرب بـا تحمـل هزینـه .دشـهای بسیاری هم بر غرب تحمیـل  عضو ناتو نشد و هزینه
های سنگین به هدف خـود رسـید. تـا اینجـای  اما روسیه با تحمل هزینه ،سنگین به هدف خود نرسید

  توان پوتین را همچنان استراتژیست قلمداد کرد. بنابراین می ؛سیه یک امتیاز جلو افتاده استرو ،بازی
  هم قرار توان آن را ریشه جنگ اوکراین دانست، کنار و می رداداما آنچه در این نوع بازی اهمیت  

دودیت تر کـه بـا محـ وزنه سبک ؛ چوندر این بازی است» نامتوازن«و » غیرهمکارانه«گرفتن ابعاد 
ای  گزینـه ،تر شدن عرصـه و ممکن است در صورت تنگدارد ای  روست، سالح هسته هانتخاب روب

  غیر از استفاده از آن را پیش روی خود نبیند. 
 ،نامنـد می »وضعیت آچمز« ،ها که آن را در نظریه بازی رفت جهان از این وضعیت تنها راه برون

معنـای  کـه بـه» همکارانـه«به » غیرهمکارانه«یر متغیر تغی: نخست، تغییر یکی از دو متغیر باالست
تغییر متغیر  دوم، .استروسیه)  علیهشده  های اعمال (تحریم پیش گرفتن مذاکرات و برداشتن موانع

. تغییـر ایـن اسـتیک ائتالف جدید در برابـر نـاتو  گیری معنای شکل که به» متوازن«به » نامتوازن«
  دارد.بستگی جمهوری روسیه  رئیسهای هویتی  متغیر به تغییر نگرش
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