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   سيدرحيم الري
وزراي دارايي كشورهاي گروه 7 شامل امريكا، 
كانادا، بريتانيا، فرانس��ه، آلمان، ايتاليا و ژاپن 
روز جمع��ه دوم س��پتامبر بيانيه مش��تركي 
منتش��ر و برنامه هاي خ��ود را ب��راي تعيين 
سقف قيمت بر نفت خام و فرآورده هاي نفتي 
روس��يه به خارج از اين كش��ور اعالم كردند. 
هر چند اين كشورها در بيانيه مشترك خود 
قيمت مشخصي به عنوان سقف پرداختي از 
سوي كشورهاي خريدار نفت از روسيه اعالم 
نكردند اما شكي نيست كه آنها با تعيين سقف 
قيمت نفت به دنبال كاهش درآمدهاي نفتي 
روسيه هس��تند تا اينكه بتوانند اين كشور را 
در برنامه هايش نس��بت به اوكراي��ن وادار به 
تجديدنظ��ر كنند. كميس��يون اتحاديه اروپا 
يك هفته بعد از اين طرح مشابه اتحاديه اروپا 
در زمينه گاز صادراتي روسيه را مطرح كرد تا 
اين طرح اروپايي مكمل طرح گروه 7 باش��د. 
حال مسئله اينجاست كه طرح هاي گروه 7 و 
اتحاديه اروپا چه پيامد هاي��ي در پي خواهد 
داشت و مهم تر از همه اينكه آيا روسيه را وادار 

به عقب نشيني مي كند يا نه؟! 
   هدف سقف قيمت

بلوك غرب قب��ل از اين ص��ادرات غرب را به 
امريكا و كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا مورد 
تحريم قرار داده بود. بنابراين روش��ن اس��ت 
كه طرح اين بلوك براي تعيين سقف قيمت 
براي خريد نفت از روس��يه هدف��ي جداي از 
تحريم هاي قبلي دنب��ال مي كند و بر خالف 
آن تحريم ها كه مانع از واردات نفت روس��يه 
به كش��ورهاي عضو اين بلوك مي ش��د، اين 
بار هدف ديگر كشورهايي است كه از روسيه 
نف��ت مي خرن��د. در نتيجه، مي ت��وان گفت 
طرح غ��رب در اين م��ورد بازاره��اي جهاني 
نفت را مورد هدف ق��رار داده و براي اين كار 
نه تنها كش��ورهاي خريدار نفت روسيه بلكه 
تأسيسات نفتي آنها و حتي شركت هاي بيمه 
و حمل و نقل طرف ثالث را نيز مورد هدف قرار 
داده اس��ت. امريكا و اتحاديه اروپا با اين كار 
مي خواهند اهرم فشاري بر شركت هاي بيمه 
و ش��ركت هاي خدماتي حمل و نقل داش��ته 
باش��ند تا مانع از اين ش��وند كه آنه��ا انتقال 
نفت از روس��يه به مش��تريانش را به جريان 
بيندازند مگر اينكه سقف قيمت تعيين شده 
از س��وي اين بلوك را رعايت كنند. به عبارت 
ديگر، امريكا و متحدان اروپايي اش بر خالف 
تحريم هاي قبلي، نمي خواهند صادرات نفت 
روس��يه به بازاره��اي جهاني را قط��ع كنند، 
چراكه از يكسو مي دانند قطع صادرات حدود 
7/5 ميليون بش��كه نفت در روز به بازارهاي 

جهاني كار غير ممكني است و از طرف ديگر 
متوجه پيامدهاي به ش��دت منف��ي اين كار 
حتي براي خودشان هستند، زيرا جلوگيري از 
رسيدن اين ميزان از نفت به بازارهاي جهاني 
چيزي جز بحران شديد انرژي جهاني نيست 
كه قبل از همه دامان خودش��ان را مي گيرد. 
بنابراين امريكا و متحدانش بين دو وضعيت 
از تحريم كامل جريان نفت روسيه به خارج و 
وضعيت فعلي، گزينه وسط را انتخاب كرده اند 
تا اينكه به گفته جنت يلن، وزير خزانه داري 
امريكا دو هدف اصلي قابل دسترس��ي باشد: 
نخس��ت، ممانعت از افزايش قيم��ت نفت و 
ادامه دادن به سير نزولي كاهش قيمت و دوم، 
محروم كردن والديمير پوتين از درآمدهاي 
نفتي و تأمين مالي م��ورد نيازش براي جنگ 

در اوكراين. 
   واكنش روسيه

روسيه تاكنون توانسته است با يافتن بازارهاي 
تازه تحريم هاي قبلي را تا اندازه زيادي جبران 
كند و تحريم هاي امريكا و اروپا فقط توانسته 
اس��ت حدود 400 تا 600 هزار بش��كه نفت 
در روز ب��ر صادرات روس��يه تأثي��ر بگذارد و 
اين ميزان نه تنها تأثي��ر قابل توجهي بر توان 
صادراتي نفت روسيه نداشته است بلكه همين 
مقدار كاهش افزايش قيمتي را در بازار نفت 
به دنبال داش��ته كه توانس��ته است كاهش 
همين ميزان را جبران كند. بنابراين طبيعي 
است روسيه در واكنش به طرح سقف قيمت 
مقاوم��ت كند و به ج��اي قبول اي��ن طرح و 

رعايت آن گزينه مقابله با آن را در پيش گيرد. 
به اين جهت اس��ت كه پوتي��ن در واكنش به 
اين طرح گفت درخواس��ت اروپا براي تعيين 
سقف قيمت براي گاز روس��يه احمقانه است 
و ب��ه قيمت ه��اي جهاني باالتر و مش��كالت 
اقتص��ادي در اروپا منجر مي ش��ود و »گفتن 
اينكه مس��كو از انرژي به عنوان يك س��الح 
عليه اروپا به تالفي تحريم ها بر سر جنگ در 
اوكراين اس��تفاده مي كند، ياوه گويي است.« 
پوتين حتي تا آنجا پيش رفت كه گفت: »اگر 
تصميمي خالف منافع ما گرفته ش��ود، ديگر 
هيچ چيزي ص��ادر نخواهيم ك��رد. نه گاز، نه 
نفت و نه ذغال سنگ.« اين پيام پوتين فقط 
به كشورهاي غربي نيس��ت كه مي  خواهند با 

تعيين س��قف قيمت صادرات، نفت روسيه را 
مهار كنند بلكه پيامي ب��ه كل بازار انرژي در 
جهان اس��ت و مي توان آن را به دو نحو مورد 
ارزياب��ي قرار داد. نخس��ت اينك��ه پوتين در 
حال حاضر س��عي به تهديد دارد، اما در واقع 
متوجه پيامدهاي اجراي طرح غربي است و به 
عبارتي، مي خواهد با بلوف زدن التهاب در بازار 
جهاني انرژي ايجاد كند تا بر طرح غرب تأثير 
بگذارد، اما در نهايت مجب��ور به پذيرش اين 
طرح خواهد شد. بنا بر اين ارزيابي، اين بلوف 
پوتين وضعيت را براي او تغيير نخواهد داد و 
اجراي مؤثر طرح غرب در نهايت او را مجبور 
به پذيرش س��قف قيم��ت مي كن��د، چراكه 
در آمد كم بهت��ر از هيچ چيز اس��ت. ارزيابي 
دوم متمركز بر اين اس��ت ك��ه تهديد پوتين 
جدي است و اگر سقف قيمت بر صادرات نفت 
روسيه نتيجه بخش باشد، او قطع صادرات را 
به درآمد كم ترجيح خواهد داد تا با بحران در 
بازار ان��رژي طرف غربي را مجبور به تس��ليم 
كند. سرگئي واكولنكو، تحليلگر مستقر انرژي 
و رئيس سابق استراتژي و نوآوري در گازپروم، 
در مقاله جوالي 2022 همين ارزيابي را دارد و 
مي نويسد: »روسيه يك بازيگر استراتژيك با 
عملكردي خارق العاده است كه در بازي برد و 
باخت مهارت دارد. اين را در نظر داشته باشيد 
كه مس��كو مي تواند بلوف غ��رب را خوانده و 
به جاي س��قف قيم��ت، كف قيم��ت را براي 
مش��تريانش تعيين كند و بگويد كه حاضر به 
صادرات كمتر از اين قيمت نيس��ت و آنگاه، 

مسكو به راحتي منتظر مشترياني مي نشيند 
كه از كارتل هاي نفتي جدا شده و آمده اند دِر 
خانه اش را مي زنند.« به اين ترتيب، پوتين در 
همين ابتداي كار موضع سختي در برابر طرح 
غرب گرفته اس��ت، زيرا مي داند سقف قيمت 

تنها گزينه پيش روي او نيست. 
   واكنش طرف هاي ديگر

به طور كلي مي توان گفت مسئله سقف قيمت 
بر صادرات نفت روس��يه در وهله نخست يك 
دوئل نفتي بين غرب و روس��يه است، اما بايد 
توجه داشت كه كش��ورهاي ديگر خارج از اين 
حلقه صرف��اً تماش��اگران اين دوئل نيس��تند 
بلكه هر كدام به صورت مستقيم در آن نقشي 
دارند. به عبارت ديگر، طرح س��قف قيمت در 
صورتي موفقيت آميز خواهد بود كه تمامي اين 
تماشاگران به آن بپيوندند و پشت سر امريكا و 
متحدان اروپايي اش قرار گيرند تا روس��يه در 
يك انزواي كامل نفت��ي مجبور به پذيرش اين 
طرح ش��ود؛ چيزي كه در حال حاضر مي توان 
گفت اين است كه نشانه  مثبتي از اين كشورها 
در قبال طرح غرب ديده نمي شود. برخي از اين 
كش��ورها به خصوص چين و هند از خريداران 
عمده نفت روسيه هستند و بعيد به نظر مي رسد 
بتوانند به جاي نفت روسيه گزينه ديگري پيدا 
كنند به خصوص اينك��ه اين كار باعث افزايش 
شديد قيمت نفت مي ش��ود و يافتن گزينه را 
براي آنها بيش از پيش مشكل مي سازد. جداي 
از اين، كشورهاي عضو اوپك تاكنون حاضر به 
همگامي با امريكا و متحدان اروپايي اش براي 
جبران كسري نفت روس��يه در بازار نشده اند 
و بعيد اس��ت در اين طرح نيز ب��ه طرف غربي 
بپيوندند. در واقع كشورهاي عضو اوپك تعيين 
س��قف قيمت براي نفت روس��يه را در تضاد با 
منافع خود مي دانند، زيرا غرب با اين كار ابزار 
مهم اوپك براي تعيين قيمت نفت در بازارهاي 
جهاني را به طور كامل از دستش مي گيرد. به 
اين دليل، بعيد است اوپك حاضر به همكاري 
با غرب باش��د. واكولنكو در مقاله جوالي خود 
در تارنماي كارنگي نوش��ت: »اين تناقض آميز 
به نظر مي رسد، اما ش��ايد روسيه از كشورهاي 
عضو اوپك در اي��ن زمينه كمك بگيرد. به نظر 
اين كش��ورها كارتل هاي نوظهور خريدار نفت 
مي توانند اين خطر را به وج��ود بياورند كه در 
كل بازار نفت و قيمت آن دس��تكاري كنند.« 
بنابراين كشورهاي اوپك براي حفظ اين ابزار و 
نقشش در بازار نفت مجبور به همراهي با روسيه 
هستند و شكي نيست كه تحريم هاي غرب فقط 
منجر به واكنش منفي براي خود كش��ورهاي 
غربي و افزايش هزينه هايي  شود كه تا حاال فشار 

سنگيني بر اين بلوك غرب وارد كرده است. 

   سيدنعمت اهلل عبدالرحيم زاده
نزديك به هفت ماه از جنگ روسيه در اوكراين 
مي گ��ذرد و نيروهاي اوكرايني توانس��تند در 
عرض چند هفت��ه اخير موفقيت ه��اي قابل 
توجهي به دست آورند. اين بر خالف روند كلي 
جنگ از ابت��داي آن در 24 فوريه بود، چراكه 
هر چند پيشروي نيروهاي روسيه در روزهاي 
اوليه جنگ به سمت كي يف، پايتخت اوكراين 
و خاركيف، دومين ش��هر ب��زرگ اوكراين به 
نتيجه نرسيد و روسيه در نهايت مجبور به عقب 
كشاندن نيروهايش از اطراف اين دو شهر شد 
اما باز هم دست برتر خود را در ميادين جنگ 
حفظ كرد و بيشتر بر مناطق شرق و به خصوص 
منطقه دونباس متمركز شد. وضعيت ميداني 
به اي��ن نحو پيش مي رفت كه روس��يه نيروي 
مهاجم و اوكراين طرف مدافع بود كه به تدريج 
مجبور مي شد از شهرهاي شرقي عقب نشيني 
كند، اما وضعيت در اين چند هفته به طور كلي 
تغيير كرد و حاال اين اوكراين اس��ت كه پيش 
مي تازد و روس ها يا عقب نش��يني مي كنند يا 
در موضع دفاعي قرار گرفته اند. ش��كي نيست 
كه اين وضعيت مايه دلگرم��ی هواداران ادامه 
جنگ در كش��ورهاي غربي تا شكست روسيه 
است اما دو عامل زمان و پول بيشتر از نيروها در 

ميادين جنگ تعيين كننده هستند. 
   امريكا در پشت صحنه

عمليات نيروهاي اوكرايني به س��مت شرق و 
رسيدن آنها به مرز اين كش��ور با روسيه براي 
نخستين بار از شروع تهاجم روسيه به اين سو 
در 24 فوريه اتفاق غير منتظره اي بود و كمتر 
كسي حتي در ساعات اوليه اين عمليات  انتظار 
چنين نتيجه اي را داشت. با اين حال، مسئله 
اصلي تر اين اس��ت كه چرا نيروهاي روسيه با 
وجود برتري نظامي نتوانس��ت مقاومت كند و 
آيا مي توان گفت كه روس ه��ا در اين عمليات 
غافلگير ش��ده بودند؟ در واقع، س��ؤال اصلي 
اينجاست كه چرا روسيه خود را براي اين حمله 
آماده نكرده بود و آيا دستگاه اطالعاتي روسيه 
آنقدر ضعيف عمل كرده بود كه نتوانست وقوع 
اين حمله را پيش بيني كند؟ چنين چيزي بعيد 
به نظر مي رسد. شكي نيست كه كي يف در ابتدا 
سعي كرد با يكسري حمالت و درگيري هاي 
ايذايي در منطقه خرسون واقع در جنوب شرق 

اوكراين توجه مس��كو را به اين س��مت جنگ 
منحرف كند تا عمليات اصلي خود را در شمال 
شرق كش��ور انجام دهد. با اين حال، نمي توان 
گفت كه عمليات اوكراين در خرسون آنقدر نگاه 
دستگاه اطالعات روسيه را به خود جلب كرده 
بود كه نتواند تحوالت در جبهه ش��مال شرق 
و تقويت نيروهاي اوكراين��ي را در آن منطقه 
نبيند. نكته اي كه اينجا اغل��ب ناديده  گرفته 
می شود، همكاري پش��ت پرده امريكا با ارتش 
اوكراين اس��ت. اين چيزي اس��ت كه روزنامه 
امريكايي نيويورك تايمز پرده از آن برداش��ت 
و اعالم كرد سازمان اطالعاتي امريكا به ارتش 
اوكراي��ن كمك كرد تا آم��اده حمله در حومه 
شهر خاركيف ش��ود. به نوش��ته اين روزنامه، 
نمايش نظامي در خرس��ون براي آمادگي در 
حومه كي يف »شيوه كالس��يك ارتش امريكا 
براي س��ردرگم كردن دش��من« است. شبكه 
خبري س��ي ان ان نيز از م��ارك وارند، رئيس 
كميته اطالعات مجلس س��نا نق��ل كرد ضد 
حمله نيروهاي اوكرايني نتيجه كار اطالعاتي 
امريكا با همكاران اوكرايني و انگليس��ي بود. 
بنابراين بايد در پشت صحنه عمليات اوكراين 
در حومه خاركيف به دستگاه اطالعاتي امريكا 
توجه داشت كه كل اين عمليات را با اطالعات 
ماهواره اي، تجسس��ي و ميدان��ي كارگرداني 
مي كرد و توانست با اشراف اطالعاتي بر نقاط 
ضعف در خطوط روسيه، نيروهاي اوكرايني را 
به س��مت جلو هدايت كند. در واقع، نمي توان 
تصور كرد كه نيروهاي اوكراي��ن بدون نقش 
پشت صحنه امريكا مي توانست دست كم به اين 
صورت روس ها را با وجود برتري نظامي عقب 

برانند و به مرز كشورشان به روسيه برسند. 
  دالرهاي بيشتر

در اين بين نبايد به س��رمايه گذاري هنگفتي 
بي توج��ه ب��ود ك��ه امري��كا براي شكس��ت 
دادن روس��يه در جنگ آن ب��ا اوكراين كرده 
است. وب سايت رسپانس��يل استيت كرافت 
در گ��زراش 12 س��پتامبر خود گزارش��ی از 
درخواس��ت جو بايدن، رئيس جمهور امريكا 
به كنگره داد كه از كنگره مي خواهد تا 13/7 
ميليارد دالر بيشتر به اوكراين براي مبارزه با 
روسيه كمك ش��ود. نكته قابل توجه در اين 
درخواس��ت دولت بايدن به كنگره اين است 

كه آن را نه به صورت يك اليحه مجزا بلكه به 
صورت يك بس��ته هزينه اضطراري در ضمن 
اليحه هزينه ه��اي ضروري بودج��ه نظامي 
كشور مطرح مي كند. اين كار باعث مي شود تا 
نمايندگان كنگره نتوانند به صورت مستقيم  
بر سر آن به ش��ور و مشورت بنش��ينند بلكه 
گنجاندن اين بس��ته از هزين��ه  اضطراري در 
اليه هزينه هاي ض��روري بودجه كلي دفاعي 
باعث مي شود آنها از بررسي اين بسته محروم 
شوند. به عبارت ديگر، بايدن براي تزريق دالر 
بيشتر به اوكراين درصدد برآمده است با اين 
ترفند حقوقي كنگره را دور بزند به خصوص 

اينك��ه مي داند نماين��دگان جمهوريخواه در 
كنگره چندان تمايلي ب��ه همراهي او در اين 
زمينه ندارند. از طرف ديگر، اين بسته اضطرار 
ميزان دالرهاي اهدايي امريكا ب��ه اوكراين را 
به ميزان قابل توجهي افزاي��ش مي دهد. بايد 
توجه داشت كه اين بسته سومين كمك مالي 
امريكا به اوكراين طي كمتر از هفت ماه است 
كه مجموع رقم آن به 69 ميليارد دالر مي رسد. 
به عبارت ديگر، امريكا در بسته اول كمك مالي 
به اوكراين متعهد پرداخت 13/6 ميليارد دالر 
به اين كش��ور شده بود و در بس��ته دوم 41/6 
ميليارد دالر و حاال با اين رق��م 13/7 ميليارد 
دالر، جمع اين كمك ها 69 ميليارد مي شود. 
نكته جالب توجه اينجاست كه 69 ميليارد دالر 
سه برابر بيشتر از هزينه اي است كه امريكا در 
يك سال بعد از 11 سپتامبر 2001 براي جنگ 
و اشغال افغانستان هزينه كرده بود و گذشته از 
اين 69 ميليارد دالر بيش از كل بودجه نظامي 
روسيه در سال پيش ميالدي است. اين مقايسه 
حجم باالي كمك مالي امريكا ب��ه اوكراين با 
هدف شكست دادن روسيه را نشان مي دهد و 
مي توان از اين موضوع نتيجه گرفت كه امريكا 
در جنگ اوكراين به طور كامل روي شكست 

روسيه شرط بندي كرده است. 
  روسيه در انتظار زمان

ترديدي نيس��ت كه عقب نش��يني نيروهاي 
روس��يه از حومه خاركيف تا پش��ت مرزهاي 
خود نه تنها ب��ه معناي باخت روس��يه در اين 
جنگ  است بلكه حتي نمي توان در اين مورد 

نتيجه گيري مشخصي به دس��ت آورد. شايد 
روس��يه به فكر تجديد قوا براي بازپس گيري 
مناطق از دست رفته باش��د و شايد هم اصوالً 
چنين فكري نداشته باشد و حتي عقب نشيني 
نيروهايش از حومه خاركيف به معناي تغيير در 
استراتژي جنگي روسيه باشد. الزم به يادآوري 
است كه روس��يه پيش از اين نيروهايش را از 
اطراف كي يف عقب راند تا اينكه بتواند متمركز 
بر ش��رق و منطقه دونباس باش��د و حاال هم 
مي توان احتمال داد چنين نقش��ه اي در س��ر 
دارد. در واقع، رسيدن نيروهاي روسيه به بندر 
اودسا به لحاظ استراتژي نظامي بسيار مهم تر 
از حفظ اين نيروها در حومه خاركيف اس��ت، 
چراكه روس��يه در صورت رساندن نيروهايش 
به اين بندر مهم مي تواند ارتباط اوكراين با دريا 
را به طور كلي قطع و آن را محصور به خشكي 
كند. بي شك قطع دسترسي اوكراين به درياي 
سياه به مراتب براي روسيه مهم تر است تا حفظ 
نيروهاي��ش در جبهه اي كه تح��رك چنداني 
ندارد. بنابراين فقط زمان اس��ت كه مي تواند 
نشان دهد مس��ئله عقب نش��يني روس ها از 
حومه خاركي��ف پيروزي نظامي چش��مگير 
اوكرايني ها بوده يا يك تغيير جبهه هوشمندانه 
از سوي روس ها. از سوي ديگر، كرملين نگاهي 
نيز به زمس��تان دارد تا كمبود انرژي و فش��ار 
اقتصادي كش��ورهاي اصلي اروپايي را به فكر 
تجديد نظر در حمايتشان از اوكراين بيندازد. 
همانگونه ك��ه تحليلگران فارين پاليس��ي در 
مقاله 15 س��پتامبر اين وب س��ايت گفته اند؛ 
برخي كارشناس��ان اوكراين بر اين باورند كه 
اگر پوتين بتواند زندگ��ي اروپايي هاي محتاج 
به گاز را در زمستان بسيار سخت كند، خواهد 
توانست از آن براي حمله در بهار بهره برداري 
كند. در واقع مي توان گف��ت كرملين از عامل 
زمان در دو زمينه اس��تفاده مي كند؛ نخست 
تغيير جبهه از شمال شرق به جنوب اوكراين و 
دوم به عنوان اهرم فشار بر كشورهاي اروپا. اين 
دو زمينه مي تواند در نهايت تا اوايل بهار براي 
كرملين نتيجه بخش باشد و حتي باعث تغيير 
اساسي در جنگ اوكراين شود. از اين رو، بايد 
صبر كرد و ديد آيا زمان همانگونه كه والديمير 
پوتين، رئيس جمهور روسيه انتظار دارد به نفع 

او كار مي كند يا نه؟! 

دوئل نفتي »سقف قيمتي« بين غرب و روسيه 

هماوردي »دالر« و »زمان« در جنگ اوكراين 

   چالش

   دكتر سيدرضا ميرطاهر
والديمير پوتي��ن، رئيس جمهور روس��يه 14 
شهريور )9 سپتامبر( دكترين جديد سياست 
خارجي اين كشور را مبتني بر مفهوم »جهان 
روس��يه« امضا كرد. دكترين جهان روس��يه، 
مفهومي اس��ت ك��ه توس��ط نظريه پ��ردازان 
محافظه كار روس اب��داع و به ادع��اي غربي ها 
براي توجي��ه اقدامات تهاجمي روس��يه از آن 
استفاده مي ش��ود. اين دكترين 31 صفحه اي 
كه »سياست بشردوس��تانه« نام گرفته بر اين 
امر تأكيد مي كند كه روس��يه بايد از سنت ها و 
آرمان هاي جهان روس��يه حماي��ت و حفاظت 
كند و آن را پيش ببرد. در اين سند آمده است: 
»فدراسيون روسيه از هموطنان خود در خارج 
از كشور براي به رسميت شناختن حقوقشان، 
تضمين حفاظت از مناف��ع و براي حفظ هويت 
فرهنگي روس��ي خود حمايت مي كند. مسكو 
همچنين بايد روابط خود را با مناطق جدا شده 
گرجستان آبخازيا، اوستياي جنوبي و همچنين 
ب��ا جمهوري ه��اي خودخوان��ده جدايي طلب 
لوهانسك و دونتسك در شرق اوكراين توسعه 

دهد.« 
   توجيهي براي مداخله

به نظر مي رس��د تدوين و امضاي اين س��ند از 
جانب رئيس جمهور روسيه تالشي در راستاي 
ارائه چارچوبي نظ��ري براي مداخالت خارجي 
روسيه به ويژه حمله به اوكراين در اواخر فوريه 
2022 اس��ت. رئيس جمه��ور روس��يه در24 
فوريه2022 در نطقي تلويزيوني اعالم كرد در 
واكنش به درخواست جمهوري هاي خودخوانده 
دونتسك و لوهانسك در شرق اوكراين، فرمان 
آغ��از »عمليات وي��ژه نظام��ي« در اوكراين را 
صادر كرده تا از مردمي كه هش��ت سال مورد 
سوءاستفاده و نسل كشي رژيم كي يف بوده اند، 
حفاظت كند و اوكراي��ن از وجود »نئونازي ها« 
پاكس��ازي شود. س��رگئي ش��ويگو وزير دفاع 
روسيه در تشريح داليل مداخله نظامي روسيه 
در اوكراين با اش��اره به اينك��ه تهديدي واقعي 
براي جمعيت دونب��اس و در آين��ده نيز براي 
روس��يه وجود داش��ت مي گويد: »كي يف كه 
نمي خواس��ت توافقات مينس��ك را اجرا كند، 
تهديدي واقعي ب��راي س��اكنان دونباس و در 
آينده براي فدراسيون روسيه نيز بود. اين بينش 
انجام عمليات نظامي ويژه در اوكراين را ضروري 
كرد.« همچنين در اين سند راهبردي تصريح 
شده است روابط بين روسيه و هموطنانش در 
خارج از كشور به مسكو اين امكان را مي دهد كه 
وجهه خود را به عنوان يك كشور دموكراتيك 
تقويت كند كه براي ايجاد جهاني چند قطبي در 

صحنه بين المللي تالش مي كند. 
  جهان روس

دكترين سياست خارجي روسيه نشان مي دهد 
تغييرات مهمي در سياست خارجي روسيه شكل 
گرفته است. در اين دكترين، مفهوم جهان روس 
كه اساساً از سوي اوراسياگرايان يا ملي گرايان 
به ويژه از سوي الكس��اندر دوگين، نظريه پرداز 
معروف روس��يه مطرح ش��ده، مورد توجه قرار 
گرفته است و به اين معناست كه دولت روسيه 
خود را متعهد مي داند كه از تمامی روس تبارها 
در س��اير كش��ورها مخصوصاً در كش��ورهاي 
پيرامون��ي حمايت و حفاظت كن��د و در مواقع 
لزوم به خاطر حفاظت از آنها اقدام مش��خصي 
انجام دهد. پوتين با مطرح كردن اين مس��ئله 
كه روس تبارها در ش��رق اوكراي��ن در معرض 
تهاجهات و اقدامات غيرانس��اني نئونازي هاي 
كي يف قرار دارند، عمليات گسترده اي را عليه 
اوكراين ش��روع كرد. اين مس��ئله يكي از ابعاد 
اجرايي شدن مفهوم جهان روسي است و به اين 
معني كه مسكو متعهد مي شود در مناطقي كه 

روس تبارها تحت ستم و آزار قرار دارند به خاطر 
حمايت از آنها مداخله نظامي كند. اين مسئله 
عماًل در مناطق جدايي طلب آبخازيا و اوستياي 
جنوبي در گرجستان، همچنين در شبه جزيره 
كريمه و در ش��رق اوكراين اجرا شده است و به 
نظر مي رسد اين پيامد را به همراه خواهد داشت 
كه از اين پس روس��يه رويك��رد تهاجمي را در 
پيش خواهد گرفت كه تا تح��ت لواي آن خود 
را مجاز به مداخله براي حمايت از روس تبارها 

مي داند. 
   تأكيد بر جهان چند قطبي

يكي از مس��ائلي كه در يك دهه اخير به ويژه از 
سوي مقامات ارشد روس��يه بارها مطرح شده 
است تأكيد بر ايجاد جهاني چند قطبي مطابق 
ب��ا واقعيات جدي��د در عرصه جهان��ي و ظهور 
قدرت هاي جديد بين المللي مانند چين و هند 
است كه البته اين امر در راستاي مقابله با تداوم 
رويكرد يكجانبه گرايي از جانب امريكا صورت 
گرفته اس��ت. يكجانبه گرايي به وي��ژه در دوره 
رياست جمهوري دونالد ترامپ رئيس جمهور 
سابق امريكا به رويكرد غالب و علني واشنگتن 
تبديل شده است و حتي در برهه كنوني نيز جو 
بايدن رئيس جمهور فعلي اين كش��ور كماكان 
اين رويكرد را در عرصه سياست خارجي دنبال 
مي كند. مثال بارز اين امر تحميل خواسته هاي 
واش��نگتن بر متحدان غربي به وي��ژه اروپايي 
خود براي حمايت همه جانب��ه از اوكراين پس 
از حمله روس��يه به اين كشور در قالب عمليات 
نظامي ويژه و نيز اعمال تحريم هاي بي س��ابقه 
عليه روسيه است كه البته به دليل واكنش هاي 
مسكو موجب ايجاد وضعيت وخيم اقتصادي و 

اجتماعي در كشورهاي اروپايي شده است. 
   الزامات جديد

سند جديد سياست خارجي روسيه با توجه به 
تحوالت جديد در عرصه منطقه اي و بين المللي 
به ويژه جن��گ اوكراين و تالش مس��كو براي 
توجيه آن در چارچوب اصول سياست خارجي 
جديد اين كش��ور تدوين و به امض��اي پوتين 
رسيده است. با توجه به مس��ائل متعددي كه 
روسيه در عرصه منطقه اي و بين المللي با آنها 
مواجه است، تالش جدي را براي ارائه و اجراي 
سياس��ت هايي در پيش گرفته كه ضمن حفظ 
هويت ملي و مناف��ع ملي آن موج��ب تقويت 
موقعيت بين المللي روس��يه به عنوان بازيگري 
مهم و تأثيرگذار در عرصه جهاني ش��ود. ضمن 
اينكه يكي از محورهاي اصلي سياست خارجي 
روسيه، تغييرات متناسب با تحوالت در عرصه 
منطقه اي و جهاني در ديگر جنبه هاي رويكرد 
خارجي روسيه است. بر اساس اين سند، روسيه 
بايد همكاري خود را با كشورهاي اسالو، چين 
و هند افزايش دهد و روابط خود را با خاورميانه، 
امريكاي التين و آفريقا تقويت كند. در واقع با 
توجه به ادامه رويكرد تحريمي از سوي غرب به 
ويژه امريكا و اتحاديه اروپا عليه روسيه، مسكو 
سياست نگاه به شرق را در پيش گرفته و روابط 
گس��ترده و چند جانبه با كش��ور هاي شرق و 
جنوب آسيا، آفريقا و امريكاي التين برقرار كرده 

يا در حال برقرار كردن است. 
به نظر مي رسد دكترين سياست خارجي جديد 
روس��يه نوعي اعالم مقابله علني با جهان غرب 
است. برخالف غربي ها كه در دهه هاي اخير دنبال 
تنش با روسيه بودند، روسيه سياست تنش زدايي 
را دنب��ال مي ك��رد و حتي ابت��داي دهه 2000 
ميالدي به عن��وان مثال ب��راي كاهش تنش ها 
با سازمان ناتو، شوراي روس��يه و ناتو را به وجود 
آورده بودند و همچنين ش��وراي روسيه و اروپا 
هم شكل گرفته بود و ساالنه نشست هايي بين دو 
طرف برگزار مي شد و روس ها تالش مي كردند 
تا مناس��بات خود را با امريكا بهبود دهند، اما از 
سال 2014 اين روند معكوس شد و نقطه عطف 
در اين تنش تحوالت سال 2022 بود. از ابتداي 
س��ال جاري ميالدي روس ها به اين جمع بندي 
رسيدند كه سياست تنش زدايي با غرب موجب 
تهاجمي تر ش��دن غربي ها و توسعه ناتو به شرق 
شده است و در عين حال غربي ها قصد دارند به هر 
نحو ممكن روسيه را مهار و همان سياست پرده 
آهنين دوره جنگ سرد را اجرايي كنند. بنابراين 
سياس��ت خارجي جديد روس��يه اين قابليت را 
دارد كه به حجم و گس��تره مقابله اين كش��ور با 
غرب به ميزان قابل توجهي بيفزايد و پيش بيني 
مي شود در چارچوب اين دكترين روس ها موضع 
سخت تري نسبت به گذشته در قبال اروپا و امريكا 

اتخاذ خواهند كرد. 

مقابله با غرب
 با دكترين»جهان روس«

چشم انداز

دكترين سياس�ت خارجي جديد 
روس�يه نوعي اعالم مقابله علني 
روس�يه با جهان غرب است، زيرا 
از ابت�داي س�ال 2022 مي�الدي 
روس ها به اين جمع بندي رسيدند 
كه سياس�ت تنش زدايي با غرب 
موجب تهاجمي تر شدن غربي ها 
و توسعه ناتو به ش�رق شده است

يك ارزياب�ي از تهدي�د پوتين به 
مقابله با طرح اروپايي- امريكايي 
س�قف قيمت نفت اين اس�ت كه 
اين تهديد جدي است و اگر سقف 
قيمت بر ص�ادرات نفت روس�يه 
نتيجه بخش باشد، او قطع صادرات 
را به درآمد كم ترجيح خواهد داد 
تا با بح�ران در بازار ان�رژي طرف 
غرب�ي را مجب�ور به تس�ليم كند

    رویکرد

در پش�ت صحنه عملي�ات اخير 
اوكراين در حومه خاركيف بايد به 
دس�تگاه اطالعاتي امريكا توجه 
داش�ت كه كل اين عملي�ات را با 
اطالع�ات ماهواره اي، تجسس�ي 
و ميدان�ي كارگردان�ي مي ك�رد 
و توانس�ت ب�ا اش�راف اطالعاتي 
در خط�وط  نق�اط ضع�ف  ب�ر 
روس�يه، نيروه�اي اوكراين�ي 
را ب�ه س�مت جل�و هداي�ت كند


