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 شکست جدی روسیه در حوزه اطالعات استراتژیك
عبدالرســول دیو ســاالر، مدیر طرح امنیــت منطقه ای در برنامــه خاورمیانه 
دانشگاه اتحادیه اروپا در آغاز این نشست گفت: «ما باید در قدرت روسیه بازنگری 
کنیم. باید مروری کنیم که آیا همچنان روســیه قدرت بزرگی است؟ تحوالت اخیر 
در جنگ اوکراین و روســیه ما را به ســمت بازبینی شــاخص قدرت روســیه برد. 
برای ما ســؤال پیش آمده است که تحول قدرت در روسیه به چه سمتی حرکت 
می کند؟ چیزی که تا االن روسیه را بین قدرت های بزرگ قرار داده بود، فقط قدرت 
نظامی آن بود. روسیه در زمینه اقتصاد و فرهنگ قدرتی ندارد و تنها چیزی که از 
او قدرت بزرگ ساخته بود، توان نظامی آن بود؛ توانی که در دو، سه دهه گذشته 
در زمینه نظامی نشــان داد، آن را به قدرت تبدیل کرده بود؛ اما حاال نمی توانیم از 

قدرتمندبودن روسیه مطمئن باشیم».
او عنوان کرد: «سال های گذشته روسیه یك قابلیت جدی برای نیروهای نظامی 
خود نشــان داد و به ظرفیت نظامی جدیدی دست پیدا کرد. مثل فعالیت های او 
در جنگ گرجســتان که نوعی جنگ محدود بود و به سیاست خارجی آن آسیبی 
نمی زد. نمونه بعدی آن جنگ در کریمه بود؛ اما قدرت نظامی یك شمشیر دو لبه 
است. تا زمانی که از این قدرت استفاده نکرده اید، برآوردهای کارشناسی با پس از 
استفاده متفاوت است. جنگ اوکراین این برآورد را که روسیه آیا واقعا یك قدرت 
نظامی اســت، زیر سؤال برد. بزرگ ترین ریســك پوتین در این موضوع این بود که 

ماهیت ضعیف روسیه در قدرت نظامی را نشان داد».
دیوســاالر افزود: «اولین شکست جدی روســیه در حوزه اطالعات استراتژیك 
بود. آنها یك ناتوانی شــدید را در اوکراین نشــان دادند. پــس از تغییرات نظامی 
اوکراین در ســال ۲۰۱۴ روسیه نتوانســت این تغییرات را به خوبی بررسی کند. از 
فوریه ۲۰۲۱ آمریکا و غرب می دانســتند روســیه قصد حملــه دارد، پس آمادگی 

اوکراین هم باال رفته بود».
دیو ســاالر گفت: «برخالف آنچه روس ها در ســوریه نشان دادند که می توانند 
بــا قدرت هوایی و هواپیماهای جنگی پیروز شــوند، در جنگ اوکراین این زمینه با 
شکســت مواجه شد. روســیه ناتوانی جدی در زمینه فرماندهی و کنترل از خود 
نشان داد. برعکس آنها اوکراینی ها بودند که ساختار خود را حفظ کردند. روس ها 
از سال ۲۰۱۳ ســاختار نظامی را تغییر دادند، سعی کردند در زمینه نیروی زمینی 

تغییراتی جدی ایجاد کنند؛ اما بخش زیادی از تانك های مدرن روســی که نتیجه 
آن تغییــرات بود، در همیــن ۴۰ روز از بین رفت و طراحی های روســیه اثر نکرد. 

روسیه تلفات زیاد و خسارت های فراوانی داده است».
او عنوان کرد: «حوزه دوم قدرت روســیه پس از قدرت هوایی، حوزه موشکی 
بود. روســیه تا امروز در جنگ اوکراین هزارو ۵۰۰ موشك کروز شلیك کرده است. 
این نوع موشك مهم ترین بخش ساختار موشکی اوست؛ اما ۵۰، ۶۰ درصد آنها به 
خطا رفته اند و به هدف نخورده اند. ضعف تکنولوژی و ضعف ساختار فرماندهی 
باعث شــده تا بفهمیم توان نظامی روســیه خیلی کمتر از چیــزی بود که تصور 
می کردیم. توان بسیج ارتش روسیه بسیار پایین آمده و دیگر نیرویی برای استفاده 

از تجهیزات ندارد. قدرت نظامی روسیه خیلی کمتر از تصور ما بود».
دیوســاالر در بررسی سایر ابعاد قدرت روســیه عنوان کرد: «بحث دیگر قدرت 
نهادی روســیه است؛ تهدید معتبر و اعتبار بخشی به نیروی نظامی بخشی از نبرد 
اســت. از زمان شــروع جنگ اوکراین اعتبار روســیه و صنایع نظامی روسیه برای 
جنگ های آتی کاهش پیدا کرده است؛ زیرا روسیه با وجود صنایعش در موقعیت 
ضعف قرار گرفت. روسیه در جنگ با اوکراین هزینه اعتباری پرداخت کرده است 
و از ســازمان های بین المللی اخراج می شــود. روســیه دیگر به عنوان بازیگر در 
سازمان های بین الملل نقشی ندارد. عالوه بر اینها ظرفیت اقتصادی روسیه است. 
روســیه در همین چند ماه رشــد منفی اقتصادی داشته اســت و طبق برآوردها 
وضعیت بدتر هم می شــود. صادرات تســلیحات روسیه در ســال های آینده کم 
می شود و عالوه بر این باید ارتش را هم بازسازی کند. صادرات سالح یکی از منابع 
مهم مالی روســیه اســت که حاال بازار خود را تا حد زیادی از دست داده است». 
او در ادامه گفت: «هزینه دیگری که روســیه در جنگ با اوکراین پرداخت می کند 
بحث جمعیتی اســت. شاخص رشد جمعیت تا پیش از جنگ اوکراین هم منفی 
بود اما با وجود رکود اقتصاد رشــد جمعیت هم کم می شــود و مهاجرت مردم 
روســیه هم باال می رود. مهم ترین جنبه ای که می ماند تا غرب روســیه را در بازی 
قدرت ها دخالت دهد، قدرت اتمی روسیه و گستردگی خاك اوست. عالوه بر اینها 
افت روســیه باعث می شود قدرت اتحادســازی او با سایر کشورها به هم بخورد. 
روسیه تاکنون هم کشور اتحادسازی نبود و پس از فروپاشی شوروی هم نتوانسته 
بود متحدان خاصی داشــته باشــد، اما روسیه از این به بعد تحت فشار استراتژی 

غربی ها هم قرار می گیرد و فضای سیاســی خود را از دست می دهد. امروزه ناتو 
در ســوئد، فنالند، بلغارستان و... وارد شــده است و نتیجه این خارج شدن روسیه 
از تیم قدرت های بزرگ اســت. پیش بینی من این است که عبور از چالش اوکراین 
بســیار جدی تر از آن است که تصور می کرد. روســیه همه تالشش را می کند که 
حداقل یك منطقه از اوکراین را بگیرد و یك پیروزی به دست آورد؛ اما این پیروزی 
باعث اعمال بیشــتر تحریم های غرب می شــود. البته در شرایطی که غرب همان 
یك منطقه که تحت تصرف روســیه می شــود را بپذیرد. در ترکیب این وضعیت 
چیزی که برای ایران مهم اســت این اســت که وارد این بازی پرریســك شدن در 
آینده مخاطره آمیز اســت. ایران از زمانی که روســیه در موضع ضعف قرار گرفته 
همکاری های نظامی خود را با این کشور کاهش داده است و ترجیح داده تا سالح 

کمتری از روسیه بخرد».
 جهان آینده دچار قطب های چین و آمریکاست، نه روسیه

رحمــن قهرمان پــور، تحلیلگر ارشــد مســائل بین الملل نیز ســخنان خود را 

این گونــه آغــاز کرد: «قبل از جنــگ اوکراین آمریکا با چالش هایــی مواجه بود و 
آن چین و روســیه بود. چین و روسیه مشــغول بازی های هو شمندانه ای بودند و 
متحدان زیادی داشــتند. اما بعد از حمله روســیه به اوکراین بحث ها تغییر کرد. 
آمریکا باید در این موقعیت چه می کرد؟ مداخله نظامی می کرد یا به حفظ منافع 
ملی و وضعیت داخلی خود می اندیشــید؟ عدم مداخله مســتقیم از زمان اوباما 
مطرح و اجرا شده بود. ترامپ هم می گفت: «اول آمریکا». آمریکا از حضور خود 
در منطقه کاســت و با تشــکیل ائتالف هایی در مناطق مختلف جهان و ســاختن 
نیروی نظامی آمریکا منافع خود را حفظ کرد. حاال سؤال این است که هدف بایدن 
چیســت و تصمیماتش با اوباما و ترامپ چقدر متفاوت است؟ زیرا قبال گفته بود 
آمریکا باید دوباره بازیگر اصلی جهان شود و به عبارتی مستقیما در سایر کشورها 
نقش بازی کند؛ اما مسلما پس از دوره اوباما این کار نشدنی نبود». او افزود: «االن 

در محافل سیاست گذاری آمریکا سه دیدگاه مطرح است. 
ادامه در صفحه ۴

بررسی چشم انداز مناسبات قدرت های بزرگ پس از بحران اوکراین

شرِق ضعیف، غرِب سردرگم
شــرق: «نظم جهانی» اولین قربانی حمله روسیه به اوکراین بود. روسیه می خواست با حمله به اوکراین جهان را خیره به قدرت خود کند و با تسخیر 
خاك اوکراین، در مقابل آمریکا و ناتو به قدرتی شکست ناپذیر تبدیل شود؛ اما شرایط آن طور که والدیمیر پوتین ادعا کرده بود، پیش نرفت. او در کمتر 
از ســه روز کی یف را تسخیر نکرد و جهان را نسبت به حقیقی بودن قدرت خود دچار تردید کرد. سؤالی که برای جهانیان پیش آمده، این است که اگر 
روسیه در جنگ با اوکراین به پیروزی دست پیدا نکند و قدرت پوشالی یك قطب عظیم که هزینه های مخالفان غرب را به دوش می کشید، فرو بریزد، 
تکلیف مناســبات سیاسی کشورها چه می شود؟ آیا قرار است ناتو بعد از چندین دهه به قدرتی  بدون رقیب تبدیل شود یا اینکه چیِن ابرقدرت در راه 
اســت؟ در نشست چشم انداز مناسبات قدرت های بزرگ پس از بحران اوکراین که به همت مؤسسه مطالعات ایران و اوراسیا برگزار شد، سخنرانان 

به ابعاد مختلف قطب بندی قدرت های جهانی بعد از حمله روسیه به اوکراین پرداخته اند.
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