
 



 

  
  و غرب هیبر کشمکش روس ها میتحر ریو تأث نیبحران اوکرا

  1شعیب بهمن
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  چکیده

های پـس از  شود کـه در طـول سـال یافته تلقی می مند و سازمان بحران اوکراین بازتابی از تضادهای نظام
حاد جماهیر شوروی میان روسیه و غرب انباشته شده است. در عین حال، جنـگ اوکـراین را فروپاشی ات

رغم آنکـه  گیری نظم جهانی آینده تلقی کـرد. بـه های بزرگ بر سر شکل توان آشکار شدن نزاع قدرت می
لین را کشورهای غربی پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین تالش کردند با استفاده از گزینه تحریم، کرم

زیر فشار شدید قرار دهند، اما در نهایت، موفق به تغییر نگرش روسیه نشدند. در این بین، گذر زمان نشان 
رنگ عمل کند و پیامدهای آن، دامن  تواند همچون بوم های اقتصادی علیه روسیه می داد که اعمال تحریم

سو، و  سیه و کشورهای اروپایی از یکخود کشورهای غربی را نیز بگیرد. وابستگی اقتصادی زیاد میان رو
هایی همچون انرژی پدیـد آیـد، از  تواند در حوزه های متقابل که می روسیه و اعمال تحریم بالقوه واکنش

تری مواجه خواهد کرد که جهان را به بدترین نقطه از زمان  بزرگ کشورهای غربی را با خطرات سوی دیگر،
هـا در  ها و همچنین وضعیت تحریم بررسی میزان اثربخشی تحریمرو،  رساند. ازاین سرد می جنگ پایان

  سناریوهای پیش روی جنگ اوکراین از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. 

  واژگان کلیدی

  تحریم، تحریم اقتصادی، روسیه، اوکراین، آمریکا، اروپا
  

                                                                                                                                         
  ایو پژوهشگر حوزه اوراس یاسیعلوم س یدکترا. ١
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   مقدمه

شـوند؛  تلقـی می الملـل ینب نظـام در بـزرگ عطف مثابه نقاط برخی از تحوالت در سطح جهانی به
توانند سرمنشأ رویدادها و تحوالت دیگر باشند یا پیامـدهای مهمـی را  که این تحوالت می نحوی به

 از روسـیه. است موارد این جمله از اوکراین جنگ به مربوط جاری وقایع رسد می نظر رقم بزنند. به
 حـوزه ه و قصد دارد ایـن کشـور را بـهکرد اوکراین دولت سرنگونی به اقدام تنها نه ،١٤٠١ فوریه ٢٤
نیـز  خـود نفـع بـه اروپـا امنیتی سیستم تغییر عزمی جدی برای بلکه خود تبدیل کند، مستقیم نفوذ

  نشان داده است. 
 نـامطمئن و پرهزینه جانبه، همه جنگی درگیر اگرچه اکثر کشورهای غربی اعتقاد دارند که روسیه

صورت متقابل برای آمریکا و اروپا نیز وجود دارد. ایـن خطـر  اما این خطر به ، شده است اوکراین در
کند. کشورهای غربی پس از  های اقتصادی علیه مسکو خودنمایی می بیش از همه در اعمال تحریم

حمله نظامی روسیه به اوکراین تالش کردند با استفاده از گزینه تحریم، کرملین را زیر فشـار شـدید 
  وفق به تغییر نگرش روسیه نشدند. قرار دهند، اما در نهایت، م

توانـد همچـون  های اقتصادی علیه روسـیه می در این بین، گذر زمان نشان داد که اعمال تحریم
رنگ عمل کند و پیامدهای آن، دامن خود کشورهای غربی را نیز بگیرد. وابستگی اقتصادی زیـاد  بوم

های متقابـل کـه  روسیه و اعمال تحریم بالقوه سو، و واکنش میان روسیه و کشورهای اروپایی از یک
 کشـورهای غربـی را بـا خطـرات هایی همچون انرژی پدید آید، از سـوی دیگـر، تواند در حوزه می

  رساند.  سرد می جنگ تری مواجه خواهد کرد که جهان را به بدترین نقطه از زمان پایان بزرگ
توانـد در  زار تحـریم تـا چـه حـد میبا این اوصاف، همچنان این سؤال مطرح است که استفاده از ابـ

 در نظر گرفته شـود کـه عملی مثابه عنوان عاملی بازدارنده عمل کند. اگر تحریم به المللی به های بین عرصه
 مهـم و معـین هنجارهایی پذیرش به ساختن وادار یا مبادالت برخی انجام از ساختن و محروم مجازات  به

شـده  اند موجب تغییر رفتار کشـورهای تحریم کننده توانسته تحریمشود، تا چه اندازه کشورهای  منتهی می
 سیاسـت ابـزاری بـرای عنوان بـه ها حکومت از بسیاری سوی از اقتصادی های شوند؟ در حالی که تحریم

 جـایگزینی تواننـد می اقتصـادی هـای گیرند و برخـی معتقدنـد کـه تحریم می قرار استفاده مورد خارجی
اما درباره میـزان اثرگـذاری آنهـا تردیـدهای  مطلوب باشند، نتایج به دستیابی ورمنظ به جنگ مناسب برای

دلیل حمله نظـامی بـه اوکـراین ـ  هایی که غرب علیه روسیه ـ به جدی وجود دارد. این تردید درباره تحریم
کند. با توجه به اهمیـت موضـوع، بررسـی ابعـاد و زوایـای  صورت جدی خودنمایی می وضع کرده نیز به

هـا علیـه مسـکو  مثابه کشاکشی میان روسیه و غرب و همچنین میـزان اثربخشـی تحریم نگ اوکراین بهج
هـا در هـر  بینی سناریوهای پیش رو، به همراه تـأثیراتی کـه تحریم حائز اهمیت است. در عین حال، پیش

  یک از آنها دارند، موضوعات مهمی هستند که در ادامه، به آنها پرداخته شده است. 
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  روسیه و غرب شمکشان اوکراین؛ کبحر

مشـاور سـابق امنیـت » زبیگنیو برژینسـکی«تنها چند ماه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، 
 پیـروز در جنـگ سـرد کـرد. 

ِ
ملی ایاالت متحده اقدام بـه اعـالم یـک هشـدار جـدی بـرای غـرب

و شکسـت طـرف  طرف جنگ سرد با پیروزی یک«نوشت که اگرچه  فارن افرزبرژینسکی در مجله 
وجه قاطع نبود و عواقـب آرامـی را بـرای غـرب تضـمین  هیچ ، اما نتیجه آن، به»دیگر به پایان رسید

شد و از نظـر سیاسـی،  کند؛ زیرا فروپاشی شوروی یک شکست راهبردی برای مسکو تلقی می نمی
د. برژینسـکی راحتی قابل درک باشـ مداران روس به اتفاقی نبود که برای طیفی از نخبگان و سیاست

برای تحقق یک هدف » دیدگاه ژئوپلیتیکی دوربردتر«در آن زمان تأکید کرد که تأمین صلح مستلزم 
تر است. از نظر او، ظهور روسیه پسـاامپراتوری کـه بتوانـد جایگـاه مناسـبی را در میـان  بلندپروازانه

اشـی شـوروی موجـب دست آورد، دور از ذهن نبود. در عین حال، فروپ رو جهان به کشورهای پیش
یافته از این اتحاد وارد فضای خأل ژئوپلیتیکی شوند.  شد که یک منطقه وسیع از کشورهای استقالل

مانـده از  عنوان تنهـا ابرقـدرت باقی تردید کشورهای غربی و در رأس آنها ایاالت متحده امریکا به بی
 جنگ سرد در پی نفوذ در ایـن خـأل ژئـوپلیتیکی و پـر کـردن

ِ
کـه در  چنان آن بودنـد. هم جدال گرم

های نزاع میان روسیه و امریکا برای تسلط بـر خـأل  های گذشته، اوکراین به یکی از همین محل سال
  ژئوپلیتیکی ناشی از فروپاشی شوروی تبدیل شده است. 

یافته تلقـی کـرد  مند و سازمان توان بحران اوکراین را بازتابی از تضادهای نظام با این اوصاف می
های پس از فروپاشی اتحاد جمـاهیر شـوروی میـان روسـیه و غـرب انباشـته شـده  ر طول سالکه د

گیری  های بزرگ بر سر شـکل توان آشکار شدن نزاع قدرت است. در عین حال، جنگ اوکراین را می
سال گذشته، سیاست خـارجی خـود را بـر اسـاس رونـد  ١٥نظم جهانی آینده تلقی کرد. مسکو در 

های  گرایی جانبـه ها و یک طلبی المللـی چنـدمرکزی و مقابلـه بـا فرصـت بین گیری یک نظـام شکل
  طور مــداوم  گرایانــه غــرب بنــا کــرده اســت. در واقــع، در دورانــی کــه کشــورهای غربــی بــه هژمون

کردنـد و بـر الگـوی امنیتـی نـاتومحور تکیـه داشـتند،  را تـرویج می» الگوی غربی جهانی شـدن«
ناپذیری امنیـت را نادیـده  ایجاد تعامـل بـر اسـاس اصـل تقسـیمهای مکرر مسکو برای  درخواست

هـای اساسـی روسـیه،  گرفتند. سرانجام عدم تمایل کشورهای غربی به بحث جـدی دربـاره نگرانی
  تری را دنبال کند.  مشی سیاست خارجی سخت مسکو را بر آن داشت تا خط

  کند در تبلیغات رسانه در حالی که غرب تالش می
ً
ثبـاتی  مسـکو را عامـل ایـن بی ای خود دائما

های  جهانی تعریف کند، اما باید به یاد داشت آنچه که روسیه را به نقطـه کنـونی رسـانده، سیاسـت
نامطمئن خود کشورهای اروپایی و امریکا بوده است. مداخالت نظامی مکرر غرب، مانند دخالت 

و  ١٣٨٢ا در سـال ، سـرنگونی صـدام حسـین توسـط آمریکـ١٣٧٨ناتو علیـه صربسـتان در سـال 
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های رنگـی موجـب شـده  به همراه حمایت صریح از انقالب ١٣٩٠سرنگونی معمر قذافی در سال 
اعتمادی و ناامنی پایدار در فرهنگ راهبردی طبقات حاکم بر مسکو نسبت بـه  است که احساس بی

مچنین و ه ١٣٨١های بالستیک در سال  غرب نهادینه شود. خروج ایاالت متحده از معاهده موشک
های  هایی همچـون اسـتقرار سـامانه های متعارف آمریکـا بـه همـراه سیاسـت توسعه مستمر قابلیت

مرور زمان  برد نیز به ای میان های هسته ضدموشکی در اروپا و خروج ایاالت متحده از پیمان موشک
  به این باور در میان حاکمان مسکو دامن زده است. 

اعتمـادی کامـل اسـت. در چنـین  تصـویر مبتنـی بـر بیبنابراین، تصویر روسیه از غـرب یـک 
شرایطی، ادغام اوکراین در ناتو یک تهدیـد مسـتقیم بـرای امنیـت ملـی روسـیه خواهـد بـود؛ زیـرا 

ویژه  هـای غربـی روسـیه و بـه توانـد بخش کننده جدی اسـت کـه می ثبات دهنده یک عامل بی نشان
رار دهد. از نظر رهبران روسـیه، یـک اوکـراین جزیره کریمه را در معرض تهدید مستقیم نظامی ق شبه
گرا که با ناتو همکاری نزدیکی داشته باشد، نه تنها برای منافع امنیتی روسیه، بلکه برای وجـود  غرب

رو، روسیه با حمله نظامی  روسیه در شکل کنونی آن نیز یک چالش اساسی ایجاد خواهد کرد. ازاین
دنبال ترسـیم مجـدد  گـرای ایـن کشـور، بلکـه بـه غرب به اوکراین نه فقـط در پـی سـقوط حاکمـان

  های سیستم امنیتی اروپا به نفع خود است. ویژگی
 و خـود از دفـاع بـرای مشـروع حـق مثابـه به را اوکـراین علـت حملـه بـه بر این اساس، روسیه

 توسـط شـده مرتکب کشـی نسل که آنچه برابر ـ در لوگانسک و دونتسک مناطق در ساکن های روس
 ادعاهـای اسـت کـه اوکـراین  اعالم کرده است. این در حالی کند ـ عنوان می اوکراین نازی ینیروها
خـود و  سیاسـی اسـتقالل و پـارچگی یک وحـدت، نقـض نظامی را این تهاجم و کرده رد را روسیه

ملـل دانسـته اسـت. از نظـر  از جمله منشور سـازمان المللی، بین قوانین و هنجارها همچنین نقض
 و یافته سازمان تهاجم یک اوکراین به روسیه ین و البته بسیاری از کشورهای غربی، حملهدولت اوکرا

 رفتـار و است حمله آغازکننده روسیه گنجد؛ زیرا نمی مشروع دفاع چارچوب در که است شده اعالم
 و آنهـا های سـرزمین اسـتقالل هـا، دولت حاکمیـت همچـون اصـل الملـل بین حقوق اصول با آن

با این حال، جنگ روسـیه و اوکـراین بـیش از آنکـه از قواعـد . زور مغایرت دارد به لتوس ممنوعیت
نشده میان روسـیه و غـرب اسـت. در واقـع،  حقوقی نشأت بگیرد، حاصل تضادها و اختالفات حل

خصـوص  رغم آنکه جغرافیای جنگ در اوکراین واقع شده، اما نبرد اصلی بین روسـیه و غـرب، به به
باره در روسیه و کشـورهای  ها در این ها و تحلیل یکاست. به همین دلیل، برداشتایاالت متحده آمر

 غربی متفاوت است.
، بـا یر شـوروین از زمان استقالل خـود از اتحـاد جمـاهیدر مجموع باید توجه داشت که اوکرا

ن یـمواجـه بـوده اسـت. ا یتیو امن یاسی، سی، اقتصادیدر حوزه مسائل اجتماع یادیز یها چالش
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ن یشوند، از اوکرا یمرتبط م یالملل نیب یها به رقابت یو بخش یبه مسائل داخل یها که بخش شچال
شـود و  یده میبه چـالش کشـ یسادگ به یاسیاند که در آن، قدرت س ثبات و ناامن ساخته یب یکشور

 یداخل یو نژاد یتیهو یها ین، دوگانگین بیندارند. در ا یادیچندان ز یداریها ثبات و پا حکومت
 یبـرا یمسـاعد یتبارها باعث شده است که فضـا ینیتبارها و اوکرا ان روسیموجود م یها و شکاف

، یشورو یپس از فروپاش یها که در تمام سال ینحو ن کشور فراهم شود؛ بهیدر ا یگران خارجیباز
نـد. ا گر پرداختهیکـدیگر، به رقابت بـا ید یکا در سویو آمر ییاروپا یسو، و کشورها کیه در یروس

ز افـراد ین یرند و گاهیه قدرت را در دست گیک به روسینخبگان نزد ین رقابت باعث شده که گاهیا
ان یـتـوان هـم در جر یط را مین شـرایـا ینیک به غرب موفق به تصاحب قدرت شوند. نمونه عینزد

ک یـمشاهده کرد که در هر دو مورد، با تحر ١٣٩٣و هم تحوالت سال  ١٣٨٣سال  یانقالب نارنج
 گراها سپرده شد. گراها خارج و به دست غرب کا، قدرت از دست روسیم آمریت مستقیحما و

ر یـآن، نظ ین تبعـات بعـدیم و همچنـیـر رژییـاز قَبـل تغ ین و مسائلین اوصاف، تحوالت اوکرایبا ا
ن کشـور را یـا یو جنـوب یو جنـگ در منـاطق شـرق یثبـات ی، بیمه و تداوم نـاآرامیره کریجز شبه ییجدا

کـرد. در واقـع، بحـران  یالملل تلقـ نیکا در نظام بیه و آمریاز منافع متعارض روس یجد یا توان نمونه یم
انگر اوج اختالفـات و یـشـود کـه ب کـا محسـوب مییه و آمریدر تحول روابـط روسـ ین نقطه عطفیاوکرا

 یقـیعم شـاهد تحـوالت ١٣٨٣ن در سـال یک دو طرف است. با توجه به آنکه اوکـرایتیژئوپل یها رقابت
کـا صـورت گرفـت، لـذا یژه آمریو م غـرب و بـهیت مسـتقیـبـود کـه بـا حما یموسوم به انقالب نـارنج

 بـه برکنـاریا ١٣٩٣سال  یدادهایرو
ً
آن بـا  ینیگزیگـرا و جـاجمهـور روس سیرئ ین کشـور کـه مجـددا

دخالـت کـا داشـت. در واقـع، یه و آمریدر روابط روسـ یقیرات عمید، تأثیگرا انجامغرب یجمهور سیرئ
ن یه اروپـا عـالوه بـر آنکـه بـه بحـران داخلـی اوکـرایه و اتحادیکا، روسیهمچون امر ییها م قدرتیمستق
ز شد. البته ایـن وضـعیت در یان مسکو و واشنگتن نیها م ش تنشید، موجب افزایبخش یالملل نیب یتیماه

بـار  ایـدن در آمریکـا، یکجمهوری ترامپ تا حد زیادی فروکش کرد، اما با روی کار آمدن ب دوران ریاست
  وقوع جنگ انجامید.   اوکراین تشدید شد و در نهایت، به هها دربار دیگر تنش

 های ضدروسی اهداف تحریم

جمهـور روسـیه، بـرای حملـه بـه اوکـراین یـک اشـتباه  از نظر غرب، تصمیم والدیمیـر پـوتین، رئیس
دست آوردن یک پیـروزی  کست در بهمحاسباتی راهبردی در ابعاد تاریخی است؛ زیرا روسیه پس از ش

سریع در تهاجم نظامی خود به اوکراین، با خسـارات درخـور تـوجهی مواجـه شـده و در عـین حـال، 
عنوان جنایتکار جنگی در سراسر جهان تکرار شده اسـت. بـر ایـن  ها برای محاکمه پوتین به درخواست

نها برای روسـیه هـیچ دسـتاورد خاصـی ها اعتقاد دارند که وضعیت فعلی در اوکراین نه ت اساس، غربی
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 انتظارات پوتین را نیز برآورده نکرده است. غربی
ً
ها معتقدند که کرملین هـم قـدرت  نداشته، بلکه عمال

کم گرفته بود. همچنین برداشـت  نظامی خود را بیش از حد تصور کرده و هم مقاومت اوکراین را دست
مـدت کـرملین در  علت شد. در واقع، تجربه طوالنینادرست مسکو از غرب، در این ناکامی مزید بر 

های روسـیه در چچـن و گرجسـتان، الحـاق کریمـه در سـال  المللی به جنگ های ضعیف بین واکنش
بار هـم اوکـراین را رهـا  توسط روسیه و حمایت از بشار اسد، مسکو را متقاعد کرد که غرب این ١٣٩٣

پایی در مورد تعهد واشنگتن به امنیت اروپـا در دوران خواهد کرد. ابراز نگرانی برخی از کشورهای ارو
نشینی ناموفق دولت بایدن از افغانستان، روسیه را به این نتیجه رسـانده  جمهوری ترامپ و عقب ریاست

توانـد  بود که جنگ در اوکراین نه تنها با واکنش سختی از سوی غـرب مواجـه نخواهـد شـد، بلکـه می
تـر  اش را از هم جدا نیز کند و در نتیجه، یک پیـروزی راهبـردی بزرگ یایاالت متحده و متحدان اروپای

  یف به ارمغان آورد.  نشانده در کی از استقرار یک دولت دست
هـای  کرد غرب به حمله روسیه به اوکـراین بـا لفاظی به این ترتیب، در شرایطی که پوتین تصور می

های اقتصـادی گسـترده مواجـه شـد. در  تری همچون تحریم های سخت دهد، با واکنش تند پاسخ می
» نـیکال سـارکوزی«، زمانی که پوتین نیروهای روسی را برای تجزیه گرجستان اعزام کـرد، ١٣٨٧سال 
بسی مـذاکره کـرد کـه دسـتاوردهای روسـیه را حفـظ  جمهور وقت فرانسه با عجله در مورد آتش رئیس
ای اروپایی، حاضر به حمایت از گرجسـتان کرد. این در حالی بود که ایاالت متحده و سایر کشوره می

های نمادین نیز نشدند. واکنش شش سال بعد کشورهای غربی به الحـاق کریمـه  حتی با اعمال تحریم
رغم  تر بـود. در آن زمـان، بـه طلبان در شرق اوکراین هم فقط اندکی سخت به روسیه و تحریک جدایی

محـدودی قـرار گرفـت، امـا آنگـال مرکـل،  هـای اخـراج شـد و تحـت تحریم ٨آنکه روسیه از گـروه 
های نظامی بـه اوکـراین  جمهور آمریکا، هر دو از ارسال کمک صدراعظم آلمان، و باراک اوباما، رئیس

های سـختی  نیز موجب نشد که مجازات ١٣٩٤خودداری ورزیدند. مداخله روسیه در سوریه در سال 
ش بـرای تـرور مخالفـان پـوتین در داخـل و های اخیر، تـال علیه مسکو اعمال شود. همچنین در سال

هـای روسـی از  هـای کوچـک و اخـراج برخـی دیپلمات خارج از روسـیه تنهـا باعـث اعمـال تحریم
مداخلـه  ٢٠١٦جمهوری آمریکا در سال  کشورهای غربی شد. هنگامی که روسیه در انتخابات ریاست

اد قرار دادند و هـیچ اقـدام مـؤثری علیـه های غربی، تنها کرملین را مورد انتق ها و رسانه کرد، دموکرات
  ).١٤٠١ April ٧,H. Daalder and James M. Lindsayمسکو انجام ندادند (

های منتهی به حمله روسیه به اوکراین حاکی از آن بود که  بنابراین، موضع رهبران اروپایی در ماه
 همان رفتارهای پیشین را تکرار خواهد کرد. کمااینکه ب

ً
سیاری از رهبران اروپایی با رد غرب احتماال
های ایاالت متحده و بریتانیا مبنی بر تهاجم قریب الوقوع تصور کردند  شده توسط دولت شواهد ارائه

منظور ایجـاد اهرمـی قدرتمنـد در رونـد  آوری نیرو در نزدیکـی اوکـراین بـه که پوتین در حال جمع
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رو، برخی از رهبران اروپایی با هدف بستن  مذاکرات آتی در مورد ترتیبات امنیتی جدید است. ازاین
تـرین اقتصـاد اروپـا، از  عنوان مهم قراردادهای جدید اقتصادی به مسکو سفر کردند. دولت آلمان به

سازی نیروی واکنش ناتو و اعطای مجوز برای ارسال تجهیزات مرگبار آلمانی بـه  ها برای فعال تالش
راعظم آلمـان، در کنفـرانس مطبوعـاتی خـود در کـاخ نشینی کرد. اوالف شولز، صد اوکراین، عقب

در صورت  ٢طور واضح از تعهد به پایان دادن به خط لوله گاز نورد استریم  سفید در اوایل فوریه، به
قـدری آشـکار بـود کـه  حمله روسیه بـه اوکـراین خـودداری کـرد. در نتیجـه، اختالفـات غـرب به

  اتی کند.  کلی دچار خطای محاسب توانست پوتین را به می
جای تشدید اختالفات در غرب، موجب بروز اتحاد میان  با این حال، حمله روسیه به اوکراین به

که تنها طی چند روز پس از آغاز تهاجم، ایاالت متحده و متحـدانش یـک  آمریکا و اروپا شد. چنان
ن تبدیل کردنـد. ترین کشور جها شده رژیم تحریمی گسترده علیه روسیه اعمال و روسیه را به تحریم

های روسی از استفاده از سازوکار تبادل پول در سـوئیفت منـع شـدند، ذخـایر بانـک  برخی از بانک
های حیـاتی بـه ایـن کشـور ممنـوع  مرکزی روسیه در کشورهای خارجی مسدود و صادرات فناوری

ثیر درصـد از کـل واردات ایـن کشـور تـأ ٢٠درصد واردات فنـاوری روسـیه و  ٥٠شد. این امر بر 
هـای روسـی تحـریم و  گذاشت. در عین حال، پوتین، مقامات ارشد دولـت و تعـدادی از الیگارش

کشور ممنوع شد. آلمان  ٣٣های آنها توقیف شدند. ورود هواپیماهای روسی به حریم هوایی  دارایی
و را متوقف کرد، ایاالت متحده و سایر کشورها واردات نفت روسـیه را قطـع کردنـد  ٢نورد استریم 

اتحادیه اروپا اعالم کرد که اقدامات مقتضی را برای کاهش وابستگی خود به انـرژی روسـیه انجـام 
شرکت غربی، بازار روسیه را ترک کردنـد. برونـو لـومر، وزیـر  ٥٠٠خواهد داد. همچنین نزدیک به 

 فروپاشـی اقتصـاد«هـا،  صراحت بیان کرد که هـدف غـرب از اعمـال ایـن تحریم دارایی فرانسه، به
 ).١٤٠١ April ٧,H. Daalder and James M. Lindsayاست (» روسیه

جمهـور آمریکـا  رئیس» جـو بایـدن«دربـاره اوکـراین،  ٧پس از برگزاری اجالس اضطراری گـروه 
های جدید بـه اقتصـاد روسـیه آسـیب  ها علیه روسیه را اعالم کرد و گفت که تحریم فهرستی از تحریم

هزینـه «هـای جدیـد  کند. بایدن گفت کـه تحریم اقتصاد جهانی قطع میرساند و رابطه مسکو را با  می
ها آسیب رساندن  به گفته بایدن، هدف از این تحریم». سنگینی را بر اقتصاد روسیه تحمیل خواهد کرد

به بخش فناوری روسیه، از جمله قطع بیش از نیمـی از واردات فنـاوری و همچنـین صـنایع فضـایی، 
المللـی سـوئیفت  است. با این حال، او قطع ارتباط روسیه با سیستم بانکی بینهوافضا و نظامی روسیه 

ها تأثیری برابـر  اند ـ رد کرد و گفت که تحریم طور که برخی از متحدان اروپایی پیشنهاد کرده را  ـ همان
  ). ١٤٠١ апреля ٦ ,Николай Кавешниковیا بیشتر خواهند داشت (
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را  یهای گسترده علیه روسیه چند هـدف اصـل میر وضع تحررسد غرب د در مجموع به نظر می
  کند: دنبال می
  نان آنها به رهبرشان؛ ین و کم کردن اطمیدوستان پوت ی. ضربه وارد کردن به حلقه درون۱
  ه؛ یروس یبزرگ تجار یقدرت و واحدها یدن ساختارهای. از هم پاش۲
   های نوین غربی؛ یه به فناوریروس ی. جلوگیری از دسترس٣
  . کاهش ارزش روبل در راستای فروپاشی اقتصادی روسیه؛٤
  ن. یپوت یسرنگون یمداران مخالف برا استیک خشم عمومی مردم و سی. تحر٥

در ابعاد سیاسی نیز کشورهای غربی علیه روسیه بسـیج شـدند. شـورای امنیـت سـازمان ملـل 
ا محکـوم کـرد کـه البتـه بـا وتـوی رأی ممتنع، تهاجم روسیه به اوکراین ر ١رأی موافق و  ١١متحد با 

رأی  ٥رأی موافق در برابـر  ١٤١روسیه مواجه شد. با این حال، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با 
المللی دادگستری، ضمن محکوم  مخالف خواستار خروج روسیه از اوکراین شد. همچنین دیوان بین

د در اوکــراین فراخوانــد. هــای نظــامی خــو کــردن روســیه، ایــن کشــور را بــه توقــف تمــام عملیات
المللی، ماننـد فیفـا هـم بـا ممنـوع کـردن مشـارکت روسـیه در  های فرهنگی و ورزشی بین سازمان

  رویدادهای آتی خود همچون جام جهانی، به این کارزار پیوستند.  
 چشمگیر بود. چنان

ً
جای خروج نیروهـا  که به در حوزه نظامی نیز واکنش کشورهای غربی تقریبا

اروپا که خواسته روسیه بود، ناتو حضـور رزمـی خـود را در منطقـه دو برابـر کـرد، نیـروی از شرق 
باش قـرار داد. در عـین حـال،  هزار نیروی نظامی را در حالت آماده ٤٠واکنش سریع را فعال کرد و 

 ها شامل: تفنگ، کشور ارسال سالح به اوکراین را آغاز کردند یا افزایش دادند. این کمک ٣٥بیش از 
های  انـداز تـا موشـک های توپخانـه و نارنجک های ضـدگلوله، گلولـه مهمات، کاله ایمنی، جلیقـه
، ٤-AT اندازهای سـوئدی های ضـدتانک جـاولین آمریکـا، موشـک ضدهوایی اسـتینگر، موشـک

های ضدزره بریتانیایی و پهپادهای جنگی بودند. همچنین ایاالت متحده از آغاز جنگ بـیش  سالح
میلیون یورو به دفاع اوکراین  ٥٠٠دالر به ارتش اوکراین کمک کرد و اتحادیه اروپا نیز  میلیارد٧/١از 

شـود  اختصاص داد که در نوع خود، اولین کمک نظامی این اتحادیه در سطح وسـیع محسـوب می
)H. Daalder and James M. Lindsay,٧ April ١٤٠١.(  

کشورهای اروپایی به نفت و گـاز روسـیه، های شدید برخی از  رغم وابستگی در حوزه انرژی، به
هـای شـدیدتر در بخـش انـرژی اصـرار دارنـد. در درجـه اول، لهسـتان و  برخی بـر اعمـال تحریم

های روسی (از جمله تانکرها) بـه بنـادر اتحادیـه  کشورهای بالتیک خواستار ممنوعیت ورود کشتی
رلند و اسـلوونی مـورد حمایـت قـرار اروپا هستند. اگرچه این دسته از کشورها از سوی دانمارک، ای

رسـد.  اند، اما واقعیت این است که در حال حاضر، تحریم گاز روسیه غیرقابل باور به نظر می گرفته
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تر در برابـر تشـدید احتمـالی رویـدادها در اوکـراین  البته اگر اتحادیه اروپا با نیاز به واکنش سـخت
غال سـنگ اعمـال خواهـد کـرد. بنـابراین، های خاصی در عرضه نفت یا ز مواجه شود، محدودیت

کاهش قابل توجه خرید نفت، زغال سنگ و تا حدی گـاز روسـیه از سـوی کشـورهای اروپـایی در 
های فنی تأمین انرژی از  مدت قابل انتظار است. این روند به موازات افزایش قابلیت انداز کوتاه چشم

  د، در چند سال آینده توسعه خواهد یافت. سایر مناطق و پایان یافتن قراردادهای عرضه گاز موجو

  ها میزان اثربخشی تحریم

معنای  های سختی که علیه روسیه نشان دادند، چنین امـری بـه پارچگی غرب و واکنش با وجود یک
هـای اقتصـادی فراگیـر اروپـا و آمریکـا  شکست مسکو در جنگ اوکراین یا ناکامی در برابـر تحریم

ای  عنوان حربـه هـا بـه ی که مقامات کشورهای غربی بر اعمال تحریمنیست. به همین دلیل، در حال
کنند نشان دهند که نه تنها ابای چندانی از  ها سعی می بازدارنده علیه روسیه تأکید دارند، خود روس

هـا سـهیم  های اقتصـادی از تحریم ها ندارند، بلکه در وهله نخست، غرب را نیـز در آسـیب تحریم
های ضدروسـی  ناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در واشنگتن، هشدار داد که تحریمکه آ دانند. چنان می

گذارد، بیش از همه جوامع غربی و مردم آمریکـا را تحـت تـأثیر  با تأثیری که بر بازارهای جهانی می
شـود و  های غرب به ضرر بازارهـای جهـانی تمـام می دهد. وی تأکید کرد که اگرچه تحریم قرار می

تواند مسکو را به تغییـر سیاسـت خـارجی خـود وادار  برد، اما نمی ها را زیر سؤال می یرفاه آمریکای
شده علیه مسـکو بـه نظـام مـالی جهـان و  های اعمال کند. از نظر وی، شکی وجود ندارد که تحریم

زند. آمریکا هم از این قاعده مستثنی نیست و شهروندان عادی ایـن کشـور بـا  بازار انرژی ضربه می
هـای ضدروسـی مشـکل را حـل  شـوند. در نتیجـه، تحریم ها مواجه می کامل افزایش قیمتتبعات 

  کنند. در این خصوص، توجه به چند عامل مهم است: نمی
های غربی در اختیار دارد. انرژی  های خاص خود را برای فشار بر طرف . روسیه ابزارها و اهرم١

های گسـترده کنـد،  رهای غربی را دچار چالشتواند کشو و مواد غذایی که خلل در صادرات آنها می
اند کـه کشـورهای  هـا موجـب شـده کـه ایـن اهرم روند. چنان شمار می دو اهرم فشار مؤثر مسکو به

ها علیه مسکو با احتیاط بیشـتری عمـل کننـد. در ایـن بـین،  اروپایی درباره چگونگی اعمال تحریم
های کشـاورزی اقـدام بـه نادیـده گـرفتن  بخشها نیز ناگزیر شدند در برخی از  حتی خود امریکایی

ها علیه روسیه کنند. نباید از یاد برد که وابستگی بـه واردات نفـت و گـاز از روسـیه در حـال  تحریم
حاضر، در اتحادیه اروپا نه تنها تهدیدی برای امنیت انرژی، بلکه تهدیـدی بـرای امنیـت در مفهـوم 

  ).١٤٠١ апреля ١٢ ,Александра Боброваشود ( سیاسی و حتی نظامی تلقی می
  



کرا
 او
ان
حر
ب

 نی
تأث

و 
 ری

حر
ت

 ها می
وس
ش ر

مک
کش

بر 
 هی

رب
و غ

  
 

   

 145  

 بر بازارهای مالی و همچنین انرژی دنیـا  رغم تأثیراتی که تحریم . به٢
ً
های اقتصادی روسیه قطعا
ها از پیش در نظر گرفته بـود. در واقـع،  خواهد گذاشت، روسیه تدابیر الزم را برای مواجهه با تحریم

حریم قرار گرفتند، فرایندی را شروع کردند که که بابت بحران اوکراین تحت ت ١٣٩٣ها از سال  روس
خوبی با ایـن  اگر بار دیگر، حوادث و تحوالتی پیش آمد و تحت تحریم غرب قرار گرفتند، بتوانند به

های زیادی به اقتصاد روسـیه وارد کـرد. در  لطمه ١٣٩٣های سال  ها مقابله کنند؛ زیرا تحریم تحریم
ال طراحــی ســازوکارهایی بودنــد کــه بتواننــد از آن طریــق، دنب هــا از همــان موقــع بــه نتیجــه، روس

  شده علیه کشور خود را خنثی کنند. های وضع تحریم
انـدازی کـرده و  راه» سوئیفت روسی«عنوان  های گذشته سازوکاری را با  بر این اساس، روسیه در سال

سـامانه پیونـد دهنـد. سعی داشته هم شبکه داخلی برای آن ایجاد کند و هـم کشـورهای دیگـر را بـه ایـن 
هـا بـا دنیـا قطـع  روس  های آمریکا، تمام روابـط مـالی شدن تحریم  توان گفت در نتیجه جدی  بنابراین می

ها در کنار سازوکار سوئیفت روسـی، فراینـد انجـام مبـادالت تجـاری بـا  نخواهد شد. ضمن اینکه روس
اند. بـرای مثـال، در  ا کشورها قدم برداشتهسمت حذف دالر در روابطشان ب و به  ارزهای ملی را شروع کرده

درصد از مبادالت اقتصادی روسیه و چین با ارزهای ملـی ایـن دو کشـور انجـام  ٦٠حاضر، حدود   حال
هایی مواجـه  دست، اگرچه اقتصاد این کشور را با آسیب رو، قطع سوئیفت یا اقداماتی از این ازاین .شود می
  چالش کند و اقتصاد روسیه را فلج نخواهد کرد.تواند روسیه را دچار  کند، نمی می

 بـر بزرگـی ضـربه غـرب های تحریم توسط روسیه مرکزی بانک خارجی های دارایی . مسدودکردن٣
  اما بود؛ خواهد روسیه اقتصاد

ً
 خـارجی هـای دارایی از چشمگیری بخش. نیست مهلک و بار فاجعه لزوما

 شـکننده اقتصـاد آن، بلندمـدت پیامـدهای امـا. سـتا غـرب مالی نهادهای دسترس از دور به بانک این
  .دهد می نشان را روسیه شده ثبت دالری میلیارد ۶۳۰ ذخیره زیر نمودار. کرد خواهد تر کوچک را روسیه
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پارچگی سیاسی جبهه غـرب در برابـر روسـیه تردیـدهای جـدی وجـود دارد؛  در تداوم یک .٤
د تا از اختالفـات آمریکـا و اروپـا و همچنـین اختالفـات ها  تالش خواهند کر خصوص که روس به

های تشکیک در این خصوص ممکن است بـر سـر  درونی اتحادیه اروپا استفاده کنند. نخستین گام
 اینکه در آینده چه باید کرد، برداشته شود. 

هـای اقتصـادی  وجـود دارد. در واقـع، تحریم یجـد یدهایـها، ترد میتحر ی. درباره اثرگذار٥
کم، مـواردی همچـون  اند. دسـت های یک کشـور رسـیده ندرت به اهداف خود در تغییر سیاست به

های گذشته به دالیل مختلف تحت  ایران، کره شمالی، سوریه، ونزوئال و اکثر کشورهایی که در سال
خصـوص کـه ممکـن  اند. به اند، تغییری اساسی در رویکردهای خود ایجاد نکرده تحریم قرار گرفته

ها وجود داشته باشد یا اراده سیاسی و توافق دیپلماتیک برای اجـرای  ألهایی در رژیم تحریماست خ
طور نابرابر بر دوش برخـی  های تنبیه روسیه به مؤثر آنها پدید نیاید. در عین حال، ممکن است هزینه

شورهایی که از کشورهای غربی بیفتد و این امر به نارضایتی و اختالف نظر دامن بزند. برای مثال، ک
خصوص انرژی بـه روسـیه هسـتند، تـوان اتخـاذ  های اقتصادی به دارای وابستگی بیشتری در حوزه

کـا یراهبردهای تنبیهی درازمدت علیه مسکو را نخواهند داشت. در حال حاضر، با توجه به آنکه آمر
م یمستق یرسان بیآس یبرا یت محدودین دو کشور، ظرفیب یل کم بودن حجم معامالت تجاریدل به

خـود اسـت کـه تجـارت   ییبه متحـدان اروپـا یشدت متک ت بهیموفق یه دارد، برایبه اقتصاد روس
  ه دارند. یبا روس یدرخور توجه

محـدود  یاست. تالش برا یه کار دشواریهمچون روس یکردن اقتصادی کشور بزرگ ی. منزو٦
کالن خارج از  یاکنش کشورهان باعث وینو یها ا فناوریی یمال یه به بازارهایروس یکردن دسترس

کـا یبخشـد کـه آمر ن را سـرعت مییگزیمراکـز قـدرت جـا یریگ شده است و شـکل یغرب یاردو
صورت  ها به میتوان انتظار داشت که تحر ین، نمیست. بنابراین روند نیوجه خواهان سرعت ا هیچ به

منجر به فروپاشی ایـن کشـور وارد کنند که  یاساس یا ه ضربهیا به اقتصاد روسیند یکامل به اجرا درآ
شوند، روسیه با نظارت بر فعالیـت  ییصورت کامل اجرا ز بهیها ن میاگر تحر ین، حتین بیشود. در ا

توانـد  های داخلـی می هـا بـرای شـرکت های داخلی و فراهم کردن امکان دریافت وام از بانک بانک
  شرایط را تحت کنترل درآورد. 

های حضـور مهـاجران و پناهنـدگان اوکراینـی  یی متحمل هزینهاز آغاز جنگ، کشورهای اروپا. ٧
اند که اکثر آنهـا را زنـان،  هزار پناهنده اوکراینی را ثبت کرده ٣٥٠اند. مقامات آلمانی ورود بیش از  شده

انـد، نیـروی کـار  دهند. در واقع، افرادی که به این کشور مهاجرت کرده کودکان و سالمندان تشکیل می
زا هسـتند. در نتیجـه، حضـور پناهنـدگان  آیند، بلکه تنها بـرای دولـت آلمـان هزینـه نمیشمار  فعال به

کننـد  خوبی درک می های زیادی خواهد داشت. این کشورها به اوکراینی برای کشورهای اروپایی هزینه
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هـای اجتمـاعی و اقتصـادی داخلـی  تواند نه تنها امنیت اروپـا، بلکـه حوزه که تداوم جنگ اوکراین می
تحادیه اروپا را نیز تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیـل، کشـورهای اروپـایی بـرای رهـایی از تبعـات ا

  های مختلف خواهند شد.   هایی با روسیه در حوزه ناخوشایند جنگ، ناگزیر به سازش
انـد. در حـالی کـه  . کشورهای اروپایی تاکنون هیچ حمایت مؤثری از اوکراین به عمل نیاورده٨

میلیـارد دالر کمـک  ٥٠کراین از کشورهای غربی درخواست ارسـال تسـلیحات سـنگین ودولت او
یف انجـام  اند حمایت تسلیحاتی درخور توجهی از کی کرده است، اکثر کشورهای اروپایی نتوانسته

جای ارائه تسلیحات سنگین، به ارائـه  اند که به دهند. برخی از کشورها همچون آلمان نیز اعالم کرده
میلیـون یـورو در قالـب  ۱۴۳پردازنـد. همچنـین کشـورهای اروپـایی تنهـا  ای مـالی میه حمایت
میلیـون یـورو نیـز بـه آوارگـان جنـگ اختصـاص  ٥٠های بشردوستانه به اوکراین اعطا کرده و کمک
بسیار زیادی دارد. در عین حـال،  همیلیارد دالری دولت زلنسکی فاصل ٥٠اند که با درخواست  داده

 روشن اس
ً
گیری کرونـا  های ناشی از همه ت که اتحادیه اروپا در شرایط رکود اقتصادی و بحرانکامال

دلیل دوری  است که آمریکا بـه  وجه توان حمایت مالی مؤثر از اوکراین را ندارد. این در حالی هیچ به
 جغرافیایی و عدم آسیب مستقیم از جنگ در شرق اروپا، نسبت به اتحادیه اروپا هیچ اشتیاقی بـرای

  های درخور توجه تسلیحاتی و مالی ندارد.  ارائه کمک

  ها و سناریوهای جنگ اوکراین تحریم

  روسیه از ابتدا برای جنگ در اوکراین با چند گزینه راهبردی مواجه بود:
  یف؛  منظور دولت مستقر در کی ـ اول، تسلط بر تمام خاک اوکراین به

توانست این کشور را بـه دو بخـش  دنیپر که میهای شرقی اوکراین تا رود  ـ دوم، تسلط بر بخش
  شرقی و غربی تقسیم کند؛ 

 اوکراین از یک کشور بحـری 
ً
ـ سوم، تسلط بر شهرهای واقع در نوار ساحلی دریای سیاه تا عمال

به کشوری بری تبدیل شود و بخش مهمی از موقعیت و ارزش ژئوپلیتیـک ایـن کشـور 
  ای جدی گردد؛  دچار خدشه

ای فراتر از دو منطقه لوگانسک و دونتسـک  ای منطقه تاریخی دونباس که محدودهـ چهارم، احی
  گیرد.  را دربر می

کننـد تـا  ها در پی تحکیم موقعیت خود در گزینه سوم هستند و تالش می در حال حاضر، روس
 ترین مزیت های ژئـوپلیتیکی اوکـراین را از بر مناطق مجاور دریای سیاه مسلط شوند و یکی از مهم

این کشور سلب کنند. البته گزینه اول، یعنی تسلط بر تمام خاک اوکراین، سقوط دولـت زلنسـکی و 
 گزینه حداکثری کرملین است که در حـال حاضـر، بـه دالیـل 

ً
روی کار آوردن متحدان مسکو قطعا
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شـده  های اعمال توان به شدت تحریم شود. از جمله این دالیل می صورت جدی دنبال نمی متعدد به
هـا یـا  رسـد برآوردهـای اطالعـاتی روس ز سوی غرب علیه روسیه اشاره کرد. همچنین به نظر میا

یف، تا حد زیادی زیـر سـؤال رفتـه  کم برخی از نهادهای امنیتی این کشور از سقوط ساده کی دست
است. ضمن آنکه حمایت کشورهای غربی در انتقال تسلیحات و همچنین تبلیغـات بسـیار شـدید 

هـا،  رو، در حال حاضر گزینه نخسـت روس ا تا حد زیادی مسکو را غافلگیر کرد. ازاینه علیه روس
  تثبیت شرایط در نوار ساحلی است. 

جوار با خود و نوار ساحلی دریای سیاه است.  هدف نظامی روسیه در اوکراین، کنترل مناطق هم
های دیگـر  سـمت گزینـه هالبته این احتمال که در آینده، طرح مسکو در این خصوص تغییر کنـد و ب

تـوان  برود، همچنان وجـود دارد. در عـین حـال، بـرای چگـونگی پایـان یـافتن جنـگ اوکـراین می
  سناریوهای مختلف زیر را به تصویر کشید: 

  سناریوی اول: به نتیجه رسیدن مذاکرات

 مـاتمقاتوانـد متوقـف شـود.  مطابق با این سناریو، جنگ در آینده با پیشرفت رونـد مـذاکرات می
در  تیاز عضـو نآنها شامل کنـار گذاشـتن اوکـرای یها خواستهاند که  صراحت اعالم کرده به هیروس

اگرچه تاکنون و سوئد است.  شیطرف مانند اتر یب تیوضع کیکشور و اتخاذ  نیناتو، خلع سالح ا
ست، اما گری سایر کشورها برگزار شده ا صورت مستقیم و با میانجی چند دور مذاکره میان طرفین به

  رسد به نتیجه رسیدن مذاکرات به چند دلیل، با موانع جدی مواجه است:  به نظر می
است. اگرچه ممکـن اسـت برخـی از ایـن شـرایط » شروط روسیه برای توقف جنگ«نخست، 

ها قابل معامله باشد، اما دو شرط دیگـر  طرفی و عدم پیوستن به ناتو برای اوکراینی همچون اعالم بی
جزیره  الحاق شـبه خواسته است که ناز اوکرای هیروسیف قابل پذیرش نیست؛ زیرا  ی کیها برا روس

مناطق جداشده لوگانسـک و صورت رسمی بپذیرد و همچنین تأیید کند که  کریمه به خاک خود را به
طور قطع، پذیرش این شروط از سوی هر دولتی در اوکـراین  به مستقل هستند. ییکشورها، دونتسک

های مهمی از کشور است. البته این احتمـال وجـود دارد کـه  کست کامل و تجزیه بخشمعنای ش به
پرسی کند تا بـار مسـئولیت هـر تصـمیم  دولت زلنسکی در این خصوص اقدام به برگزاری یک همه

  مهمی را به خود مردم واگذار نماید. 
مطلـوب بـرای  مانع دوم، عدم تمایل غرب برای به نتیجه رسیدن مـذاکرات اسـت؛ زیـرا گزینـه
تنها  رو، آمریکا نـه آمریکا، فرسایشی شدن جنگ و درگیر کردن روسیه در باتالق اوکراین است. ازاین

هیچ حمایتی از پیشرفت مذاکرات نخواهد کرد، بلکه تمام تالش خود را برای طوالنی شدن جنـگ 
  کار خواهد بست.  نیز به
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گری و پیشـبرد رونـد مـذاکرات میـان  یمانع سوم، فقدان یک میانجی مؤثر برای انجـام میـانج
های آلمان و فرانسه برای جلوگیری از جنگ با ناکامی  یف است. در حال حاضر، تالش مسکو و کی

صورت فعال در این روند باقی مانده، ترکیه است که البتـه  مواجه شده و تنها بازیگری که همچنان به
. ضمن آنکه تجارب تـاریخی نشـان داده این کشور نیز فاقد مواضع مستقل در مقاطع حساس است

طور کـه در  تواند از سوی غرب با عدم پذیرش مواجـه شـود؛ همـان گری ترکیه می است که میانجی
رسمیت نشـناختند. در نتیجـه،  ای ایران، کشورهای غربی مذاکرات استانبول را به روند مسائل هسته

های جدی مواجه شـود. در  غرب با چالشها یا فشارهای  تواند تحت خواسته گری ترکیه می میانجی
داخلـی  سیاسی خطر هیچ صلح گری میانجی در این خصوص باید توجه داشت که اگرچه شکست

زیادی بـرای ایـن کشـور داشـته  اقتصادی و ژئوپلیتیکی های تواند هزینه می اما اردوغان ندارد، برای
 اجمـاع بـه بایـد اسـت، نـاتو در ویتعضـ امتیازات مندی از خواهان بهره ترکیه باشد. در واقع، اگر
 فشـار زیـر ائـتالف این حاشیه در را خود دست به این اقدام نزند، اگر بپیوندد و کشورهای عضو آن

  ). ١٤٠١ апреля ١٣ ,Андрей Кортуновداد ( خواهد قرار
انداز مطلـوبی  های داخلی در اوکراین و همچنین موانـع خـارجی، چشـم در مجموع، مخالفت

 بهترین گزینه بـرای روسـیه و اوکـراین بـه نتیجـه رسـیدن  رات باقی نمیبرای مذاک
ً
گذارند؛ اما قطعا

وگوهاست؛ زیرا در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات، هـم تـا حـدی از فشـارهای غـرب بـر  گفت
گـردد.  شود و هم دولت اوکراین موفق به متوقف کـردن جنـگ در خـاک خـود می روسیه کاسته می

ها در برخی از شروط خود کوتاه بیایند یا تحقق آنها را به آینده موکول  ارد که روسرو، احتمال د ازاین
عنوان یک موضوع جدی  های غرب علیه مسکو به کنند. البته در این بین، همچنان مسئله رفع تحریم

احتمال زیاد، یکی از شروط روسیه برای توقف جنگ، رفع همه یـا بخـش  باقی خواهد ماند؛ زیرا به
  ها خواهد بود.  از تحریممهمی 

  ناریوی دوم: طوالنی و فرسایشی شدن جنگس

 لیتبـد ی و فرسایشیطوالن یریدرگ کیتواند به  می ناوکرای هیعل هیجنگ روس مطابق با این سناریو،
صـورت کامـل  تواننـد به هـا می زیرا نه روسیه توان تسلط کامل بر اوکراین را دارد و نه اوکراینی ؛شود
قـرار گـرفتن تحـت تـأثیر تبلیغـات  لیدل به یروس یروهاینوقف کنند. در این سناریو، ها را مت روس

 ایـ زاتیـضعف تجه فایده بودن جنگ و همچنین عواملی همچون کشورهای غربی در خصوص بی
فرماندهی نظامی ممکن است روحیه خود را از دست بدهند. در عین حـال، ایـن مالحظـه رهبـران 

 فیـ یک ی بزرگ همچونتصرف شهرهافات باالی انسانی به پایان برسد، روسیه که جنگ نباید با تل
تر  هـای خیابـانی و چریکـی تبـدیل شـود، دشـوارتر و طـوالنی تواند بـه جنگ را که در آنها نبرد می
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شـوند، کنتـرل  ناوکـرای یموفق به ورود بـه شـهرها یروس یروهایاگر ن یحتکند. در عین حال،  می
 یممکن است نتوانـد تعـداد کـاف هیروسدر واقع، . خواهد بوددشوار ها در گذر زمان برای آن اوضاع

است کـه   این در حالیکند.  تأمین ی همچون اوکراینعیحضور خود در کشور وس لیبرای تحم روین
از سـوی غـرب نیـز حمایـت و تسـلیح  و شود  لیمؤثر تبد ییها به شورشتواند  می ها یندفاع اوکرای

های زیاد تداوم پیدا خواهد کـرد. ایـن رونـد  رسایشی با تلفات و هزینهشوند. در نتیجه، یک جنگ ف
فایده بودن جنگ و ناتوانی در کنترل سراسر اوکراین واقف شوند،  ها به بی تواند تا زمانی که روس می

خـورده تـرک  را خسته و شکست ناوکرای احتمال زیاد نیروهای روسی،  ادامه پیدا کند. پس از آن، به
ترین گزینه برای ایاالت متحده آمریکـا و بـدترین در حال حاضر، این سناریو مطلوب .درکخواهند 

ها علیه روسیه بود.  آید. در چنین سناریویی باید شاهد افزایش تحریم شمار می حالت برای روسیه به
ر مرو ها نیز بکاهد؛ زیـرا بـه تواند از میزان اثربخشی تحریم البته طوالنی و فرسایشی شدن جنگ می

هـا  ها خواهند شد. در عین حال، روس ها ناگزیر به نادیده گرفتن تحریم کننده زمان بخشی از تحریم
  ها را خواهند آموخت.    های دور زدن تحریم نیز بهتر از گذشته، روش

  نشینی روسیه از خاک اوکراین سناریوی سوم: عقب 

شده خود به موفقیت چندانی دسـت  یینتواند در اهداف از پیش تع مطابق با این سناریو، روسیه نمی
نشینی از مواضع خـود خواهـد  یابد و زیر فشارهای شدید اقتصادی و تبلیغاتی غرب ناگزیر به عقب

نشـینی را بـدون گـرفتن امتیـازات الزم از دولـت اوکـراین انجـام  ها این نوع عقب شد. اگرچه روس
کثری خود نیز دست یابند. در ضـمن، هـر توانند به اهداف حدا نخواهند داد، اما در عین حال، نمی

مثابه شکست در دستیابی به اهداف نظامی و سیاسی تلقـی خواهـد  نشینی، برای روسیه به نوع عقب
زایی بیهـوده بـرای مـردم کشـور خـود مـتهم کننـد.  توانند وی را بـه هزینـه شد و مخالفان پوتین می

راین و کشورهای غربی بسیار مطلوب است، اما رغم آنکه وقوع چنین سناریویی برای اوک رو، به این از
نخبگان سیاسی و نظامی روس تمایلی به آن ندارند. در صورت وقوع چنین سناریویی که مبتنـی بـر 

 تحریم
ً
ها لغو نخواهند شد، بلکـه بـرای اعمـال فشـار بیشـتر بـه روسـیه  ضعف مسکو است، قطعا

  همچنان پایدار خواهند ماند. 

  جبهه جنگ و ورود سایر کشورهاسناریوی چهارم: گسترش 

مطابق با این سناریو، ممکن است تشدید وضعیت در اوکراین موجب واکنش کشورهای غربی بـه روسـیه 
شود و این مسئله جبهه جنگ را گسترش دهد. اگرچه احتمال وقوع این سناریو با توجه بـه سـوابق رفتـاری 

)، امـا در ١٤٠١ Mar ١٧ Aljazeeraکم است ( آمریکا و اروپا در عدم مواجهه مستقیم نظامی با روسیه
  توانند مؤثر باشند: این زمینه، چند عامل می



کرا
 او
ان
حر
ب

 نی
تأث

و 
 ری

حر
ت

 ها می
وس
ش ر

مک
کش

بر 
 هی

رب
و غ

  
 

   

 151  

ـ نخست، اگر مسکو از تسلیحات کشـتارجمعی نامتعـارف همچـون تسـلیحات شـیمیایی یـا 
کم غرب تالش کند روسیه را به چنین اقدامی ترغیب کند، احتمال به  ای استفاده کند، یا دست هسته

  شود؛  این سناریو تقویت می واقعیت پیوستن
ـ دوم، روسیه بارها اعالم کرده است که چنانچه موجودیت این کشور تهدید شود، هیچ ابایی از 

صراحت مـورد  های امنیتی و نظامی روسیه به ای ندارد. این گزینه در دکترین کاربرد تسلیحات هسته
  تأکید قرار گرفته است؛ 

شود، احتمـال دارد کـه جبهـه  اوکراین با شکست مواجه میـ سوم، اگر روسیه تصور کند که در 
  جنگ را گسترش دهد؛

 حاتیارسـال تسـلهـا را بـا  توانند بهانه الزم برای تشدید درگیری ـ چهارم، کشورهای غربی می
  یا مداخله مستقیم خود در جنگ با روسیه ایجاد کنند.  نبه اوکرای بیشتر

توانند دالیل خـاص خـود را بـرای تشـدید  ربی میبا این اوصاف، هم روسیه و هم کشورهای غ
تواند با گسترش جبهه جنگ، روسـیه  تر می ها داشته باشند. وقوع این سناریو در نمایی بزرگ درگیری

ی رویـنخود مجاب کنـد و ایـن کشـور بـه گسـیل  سابق یاز امپراتور ییها بخش یریگ بازپسرا به 
بپـردازد. همچنـین  و گرجسـتان یننـد مولـداوما ،نـاتوریسـابق غ یشـورو یها یبه جمهور نظامی

سـمت  بـه ینـیزم دوریـکر کتواننـد یـ ی کـه میتـوانیلخصوص  کشورهای حوزه دریای بالتیک، به
ایجاد کنند، در زمره نقاط راهبردی مورد مناقشه جدی روسیه و غرب قرار خواهند گرفت  نگرادینیکال

)١٥ апреля ١٤٠١  Сергей Караганов,یک از  وع چنین سناریویی برای هیچتردید، وق ). بی
تواند به یک جنگ جهانی یـا حتـی  طرفین روسی یا غربی مطلوب نیست؛ زیرا وقوع این سناریو می

ها برای عملیات نظامی در برابـر  که غربی عیار منتهی شود. به هر حال، در صورتی ای تمام نبرد هسته
 کشورهای حامی روسیه نیز

ً
به حمایت از مسکو خواهند پرداخـت. در  روسیه متحد شوند، احتماال

مثابه یک جنگ ترکیبی با روسـیه خواهـد نگریسـت. البتـه در چنـین  این سناریو، غرب به تحریم به
خصـوص در  ، به هـا نیـز در جنـگ ترکیبـی خـود از تحـریم شرایطی، باید انتظـار داشـت کـه روس

  کنند.   صورت جدی استفاده های مرتبط با انرژی و مواد غذایی به حوزه

  آسای روسیه سناریوی پنجم: پیروزی برق

توانـد در  کنـد و می می اوکراین در خود نظامی عملیات تشدید به اقدام روسیه سناریو، این با مطابق
مدت زمان اندکی به یک پیروزی سریع برای تسلط بر سراسر خاک اوکراین دست یابد. پیشبرد ایـن 

و همچنـین  اوکـراین مختلـف منـاطق در موشـکی و ای خانـهتوپ باران گلوله سناریو مستلزم تشدید
 نکـرده و ایفـا مهمـی نقـش حال، به تا در میدان جنگ است که روسیه هوایی نیروی حضور مؤثرتر
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 معـرض در اوکـراین کلیـدی های زیرساخت در چنین نبردی،. نداده است انجام ویرانگری حمالت
 تـروخـیم باعث انرژی منابع کمبود و رتباطاتا قطع و گرفت خواهند قرار گسترده سایبری حمالت

یـف، برکنـاری دولـت زلنسـکی و  کی سـقوط توانـد بـه می تحـوالت این. شد خواهد اوضاع شدن
 در ایـن فراینـد، شـخص شـود. منتهـی روز چنـد طـی مسـکو طرفـدار دولت جایگزینی آن با یک

 کشـورهای بـه تبعیـد رد دولـت یـک تشـکیل بـرای یـا کشته خواهد شد یا احتمال زیاد زلنسکی به
 از بخشـی پیـروزی، اعالم ضمن ها روس. خواهد کرد فرار انگلستان یا لهستان خصوص به همسایه
 اوضـاع کنتـرل بـرای را آنهـا از تعدادی همچنان خواهند کرد؛ اما خارج اوکراین از را خود نیروهای

 پنـاهجو هـزارانسـیل  دیگر، سوی ). از ١٤٠١ March ٢٢ ,Michel Duclosگذارند ( می باقی
های فزاینده اجتمـاعی و اقتصـادی  روانه خواهد شد و کشورهای اروپایی را با چالش سمت غرب به

 و روسـیه بـا نزدیـک ارتبـاط مدار در اوکراین سیاسی مواجه خواهد کرد. در چنین سناریویی، آینده
  . خورد خواهد رقم اوراسیا اقتصادی اتحادیه در عضویت همچنین و بالروس
 سـناریو ایـن وقوع البته. نیست غیرممکن هم چندان اما نشده است، محقق تاکنون سناریو این هاگرچ

گیری مقامات سیاسـی روسـیه بـرای  تصمیم روسی، نیروهای عملکرد بهبود جمله: از متعددی، عوامل به
 مـتمقاو و جنگـی اراده های انسـانی بـاال و همچنـین کـاهش پایان بخشیدن به جنگ با تلفات و هزینـه

 سـادگی به اوکـراین شرایط سناریو، این وقوع با که داشت توجه باید حال، عین در. است مرتبط ها اوکراینی
 مردمـی های شـورش برابـر در دولـت ایـن زیـرا گرفـت؛ نخواهـد قرار روسیه طرفدار دولت کنترل تحت

 کـه دامـن زنـد وکـراینا در پایـدار ثباتی یک بی به تواند می وضعیت این. بود خواهد پذیر آسیب و ضعیف
در صـورت وقـوع ایـن سـناریو، همچنـان . آیـد شـمار می به هـا درگیری مجـدد تشـدید برای عاملی خود

توانـد از شـیرینی پیـروزی بـزرگ  هـا می ها علیه روسیه پابرجا باقی خواهند ماند؛ زیـرا دوام تحریم تحریم
  جدی کند.   های ها دچار چالش روسیه بکاهد و این کشور را در برخی از حوزه

  گیری نتیجه

های پس از فروپاشی شوروی ایـن بـوده کـه  یکی از نتایج متناقض سیاست خارجی روسیه در سال
مسکو توانسته است به یک قدرت جهانی بسیار فعال و تأثیرگذار تبدیل شود، بـدون اینکـه جایگـاه 

 مشروع را داشته باشد. جهانی یک رهبر منطقه
ً
های  جی روسیه در سـالگرایی سیاست خار ای کامال

منظور ایجاد  هایش به های متعدد مسکو در تالش توان نوعی جبران سیاسی برای شکست اخیر را می
ترین همسایگانش دانست. در این بین، جنـگ اوکـراین  روابط سازنده و باثبات با بسیاری از نزدیک

ظم امنیتـی اروپـا و حتـی جهـان یافته از شوروی، بلکه بر ن آثار عمیقی نه تنها بر کشورهای استقالل
هـای اقتصـادی  نحوی که رویارویی روسـیه و غـرب کـه بخشـی از آن در تحریم خواهد داشت؛ به
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  سادگی از بین نخواهد رفت.  متبلور شده است، تداوم خواهد داشت و به
ت در طور مستقیم با تحوال ها و سایر فشارهای اتحادیه اروپا بر روسیه به رو، پویایی تحریم ازاین

های جدید بـا در نظـر گـرفتن تعـادل  گیری در مورد تحریم خاک اوکراین مرتبط خواهد بود. تصمیم
بین تأثیر بالقوه در روسیه و تأثیر منفی بالقوه بر کشـورهای اتحادیـه اروپـا اتخـاذ خواهـد شـد. در 

یـت احتمال زیاد کاهش چشمگیر سطح روابط تجـاری، ممنوع صورت تشدید جنگ در اوکراین، به
های روسی به بنادر اروپایی و ممنوعیت یا محدودیت در عرضه زغال سنگ و نفت نیـز  ورود کشتی

 های کشورهای اروپایی افزوده خواهد شد.  به فهرست تحریم
رو، در حال حاضر آنچه بیش از نحوه پایان یـافتن جنـگ اوکـراین اهمیـت دارد، تـأثیراتی  ازاین
تواند تغییرات قابل توجهی ایجاد کند. واقعیت این اسـت  و می از این رخداد پذیرفته جهان است که

رغم  بـه اگرچـه خواهد بود. تر از گذشتهمتفاوتکشورهای غربی بسیار با  هیروابط روسکه در آینده، 
 هـا تحریم کـه اسـت هـای اقتصـادی، بعیـد فشارهای حداکثری کشورهای غربی در اعمـال تحریم

 زمان باشد، اما هم خصوص اوکراین یا آینده تعامل با غرب داشتهدر  مسکو سیاسی دیدگاه بر تأثیری
 مالی فشار حفظ با فردی های تحریم لغو امکان اوکراین، خاک در پایدار بس آتش یک به دستیابی با
سـمت لغـو  دارد. البته در این فرایند، کشورهای غربـی تنهـا به وجود روسیه بر راهبردی اقتصادی و

ت که یا اهمیت راهبردی ندارند یا برای رفع ضـررهای خـود مفیـد خواهنـد هایی خواهند رف تحریم
مثابه اهرم فشار مؤثر و قدرتمند علیـه مسـکو حفـظ خواهـد  ها به بود. در واقع، شاکله اصلی تحریم

 توانـایی درازمـدت، در باشـد، کـه هرچـه اوکراین بحران حل برای خاص رو، پارامترهای شد. ازاین
دارد.  بسـتگی داخلـی پایـدار توسـعه بـرای حرکـت ایجاد به حیاتی ملی منافع از دفاع برای روسیه

ها علیه مسکو تا حد زیادی پابرجا خواهند ماند و این امر روسیه را به افزایش روابط  بنابراین، تحریم
  تر همچون چین و هند سوق خواهد داد. با کشورهای مستقل

المللی داشته و خواهـد داشـت،  ین بر فضای بینبا توجه به تأثیرات و پیامدهایی که جنگ اوکرا
درستی درک کند. در چنین فرایندی باید بـه  ضرورت دارد جمهوری اسالمی ایران نیز این روند را به

  دو نکته اساسی توجه داشت: 
ای نـدارد. در واقـع،  ـ نخست آنکه اوکراین در حلقه اول منافع ملی و امنیت ملی ایـران جایگـاه ویـژه

اوکراین از لحاظ جغرافیایی با یکدیگر فاصـله دارنـد و هـیچ نـوع قرابـت قـومی، نـژادی، زبـانی و ایران و 
  مذهبی میان دو کشور وجود ندارد که تهران بخواهد یک نقش فعال و ویژه در این جنگ ایفا کند؛ 

یف تلقی کرد؛ زیـرا ایـن جنـگ  توان یک نبرد میان مسکو و کی ـ دوم آنکه جنگ اوکراین را نمی
آفرین ایاالت متحده آمریکا در شـرق اروپـا پدیـد آمـده اسـت. در واقـع،  های تنش دلیل سیاست به

  خصوص آمریکاست.  رویارویی اصلی میان روسیه و غرب، به
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رغم آنکه ایران منافع مستقیم در جنگ اوکراین نـدارد، امـا تبعـات و پیامـدهای آن  در نتیجه، به
درسـتی از  هایی باشد که باید به تواند حاوی فرصت سیه میهای اقتصادی علیه رو خصوص تحریم به

  آنها بهره گرفت. در این زمینه، توجه به چند نکته ضروری است:
خصـوص در دوران پـس  های پس از پیروزی انقالب اسالمی و به ـ نخست، ایران در طول سال

در نوک پیکان قرار داشته گرایانه آمریکا  جانبه های یک از فروپاشی شوروی، در رویارویی با سیاست
است. اینک وقوع جنگ اوکراین موجب شده است کـه روسـیه نیـز در چنـین مـوقعیتی قـرار گیـرد. 

تواند یک فضای تنفس برای ایران در برابر غرب ایجاد کند که البتـه بایـد  رو، جنگ اوکراین می ازاین
  درستی مدیریت شود.  به

تواند فرصت مناسبی برای توسعه روابط با ایـن  یه میهای گسترده علیه روس ـ دوم، اعمال تحریم
های ایـران یکـی از موانـع در راه گسـترش روابـط  کشور پدید آورد. در حالی که در گذشته، تحریم

های بزرگ روسی نیـز خـود تحـت  اقتصادی میان دو کشور بود. اینک دیگر نهادهای مالی و شرکت
از رابطـه بـا کشـورهای تحـت تحـریم همچـون ایـران اند و هیچ ابایی  های غرب قرار گرفته تحریم

  نخواهند داشت. 
  
  
  
  
  


