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Abstract 
Introduction: In late 2021, Western intelligence services began issuing 

warnings about Moscow's readiness to invade Ukraine, although Russian 

elites, including Putin, denied the claim. But to the dismay of observers and 

the concern of Western nations, he ordered an invasion in February 2022. At 

first, this action was supposed to be a short and decisive operation with the 

aim of overthrowing the Zelenskyi government. But the field calculations 

were wrong and Moscow admitted that every war has its own path and does 

not necessarily follow the pre-planned path and the plan of the military 

commanders. The 2022 Russian war on Ukraine sparked different and even 

contradictory analyses. Some believe that because of NATO's eastward 

expansion and Ukraine's desire to join this security alliance, the Kremlin is 

opposed to any option except war. Other scholars believe that Putin attacked 

Ukraine because of Moscow's strong desire to be recognized and respected 

as a "great power" or because of elements of Russia's strategic culture. Other 

studies have focused on Putin's personal characteristics and ambitions as the 

main source of the attack.  This article examines the role of Putin's 

perceptions and miscalculations in relation to the issue of war.   

Research Question: The key question of the study is: How have Putin’s 

misperceptions affected his policy towards Kyiv? There are also a few minor 

questions, such as: How Putin understands the international position of 

Russia and its relations with other countries, and how he perceives the 

intentions of other great powers.  

Research Hypothesis: This study hypothesizes that Putin's misperceptions of 

Russia's military might, Ukraine's will and power to resist, his misperception 
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of Ukraine's intentions and his misunderstanding of the reactions of third 

parties critically contributed to and precipitated his decision to go to war.  

Methodology (and theoretical framework if there are): To determine the 

main variables of the research, a conceptual framework, based on the 

findings of some key scholars of the psychology of International Politics, 

namely Jack Levy and Martin White, has been adopted. According to the 

conceptual framework, 3 main categories of misperceptions play an 

important role in leading countries to war: 1) Misperception of oneself and 

enemy’s military capabilities; 2) Misperception on the enemy’s intentions 

and the degree of its animosity, and 3) Misperception on the intentions and 

reactions of the third parties. The second tier of the conceptual framework 

includes two key elements of Russian strategic culture, “fear” and 

“arrogance” which according to Martin White, are the main elements of a 

war. All of these factors could pave the way for a costly and all-out war. To 

investigate the role of these factors in the 2022 war in Ukraine, the research 

method of qualitative content analysis has been used. Directed qualitative 

content analysis, unlike conventional inductive approaches, is a comparative 

research approach.  In this method, the researcher uses the existing theory 

and literature to determine the key concepts and variables. Based on those 

concepts and variables, the researcher begins to collect, code, decode and 

analyze the data. In the current study, according to the variables of the 

conceptual framework, the author has directly and indirectly pointed out 

Putin's views in this field in order to extract his possible misconceptions 

about Ukraine crisis. In collecting information related to Putin's words, the 

writer has referred to the interviews and documents published by the Russian 

Foreign Ministry. To strengthen the reliability of the research, the findings of 

the existing literature have also been examined. The collected data has been 

coded, decoded and analyzed in the conceptual framework.  

Results and Discussion: Cognitive and psychological factors have played a 

significant role in creating the ground for the war in Ukraine. There is some 

evidence that highlights the role of the misperceived Russian elites, mainly 

Putin, in the war against Kyiv. These misconceptions are: 1) 

Misunderstanding of Ukraine's own and military capabilities, a) 

overestimating Moscow’s military capabilities and b) underestimating 

Ukraine's military capabilities 2) Misperception on the intentions of Kyiv; 

including a) Overestimating the animosity and evil intentions of Ukraine, 

and b) Underestimating the enemy’s will and courage to resist and 3) 

Misunderstanding of EU and US response to ongoing events, mainly 

underestimating their harsh and long-term response. These misconceptions, 

combined with two key elements of Russian strategic culture, fear and 
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arrogance, led Russia to escalate the crisis into an all-out war. These findings 

contribute to the literature by articulating a meaningful conceptual 

framework.  Combining cognitive factors with elements of Russian strategic 

culture can be useful for explaining some fascinating and illusory issues of 

Russian foreign policy.  

Conclusion: Russia invaded Ukraine for a variety of reasons. Geopolitical, 

geo-economics, geo-strategic and even geo-cultural factors played a role in 

pushing Moscow on the path to war. These factors had taken roots for a long 

time and didn’t appear suddenly. The findings of this paper help to explain 

why Putin chose the war path despite previous restraints. Elements of 

Russia's strategic culture highlighted Moscow's perceived threats and called 

for an immediate response. In the process of orchestrating a credible and 

decisive response to threats, elements of this misperception helped 

significantly to convince Putin that the time had come for a military strike. 

The role of these misconceptions in the form, tactics, and objectives of the 

initial mobilization of Russian forces is quite clear. In short, Putin and other 

military elites’ misperceptions, along with fear and arrogance, paved the way 

for his war in Ukraine. 
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 اوكراین 2022هاي پوتين و جنگ  سوءبرداشت

 1سعيد شکوهی
 عالمۀ طباطبائی هحقوق و علوم سیاسی دانشگا ۀالملل، دانشکد استادیار گروه روابط بین

 (16/11/1401رشیپذ خیتار 21/7/1401)تاریخ دریافت::

 چکيده

  روسیه به اوکراین مطرح شده است. برخی از این 2022های متفاوتی از حملۀ سال  ها و تحلیل دیدگاه
های  گرفتن دغدغه ها، دلیل حملۀ روسیه را فشار غرب، گسترش ناتو به مرزهای روسیه و نادیده تحلیل
های شخصی پوتین، فرهنگ راهبردی  طلبی پندارند و برخی دیگر بر این باورند که جاه و میمسک

یف هستند. در این  شدن کرملین به جنگ با کی متفاوت روسیه و مسائل داخلی عامل اصلی متوسل
های  ی پوتین از شرایط داخلی و معادلهها سوءبرداشتدنبال پاسخ این پرسش هستیم که  نوشتار به

المللی چه تأثیری بر رویکرد او نسبت به اوکراین گذاشتند؟ برای پاسخ به آن، یک  ای و بین همنطق
چارچوب مفهومی ترکیبی و برگرفته از آرای مارتین وایت و جک لوی، از دانشوران برجستۀ جهانی در 

نی است و روش از نوع تبیی مطالعه نیاکار گرفتیم. رویکرد  الملل، طراحی کردیم و به زمینۀ سیاست بین
براساس متغیرهای  دار است. در این روش محتوای کیفی جهت  روش تحلیل  شده، کارگرفته پژوهش به
های مورد نیاز با مراجعۀ مستقیم و غیرمستقیم به آرا و  شده در چارچوب مفهومی، داده مشخص
های نگارنده نشان  یافتهدست آورده، رمزگذاری و تفسیر کردیم.  های پوتین و دیگر نخبگان را به دیدگاه

ها همراه با دو عامل  بنیادین شد. این سوءبرداشت سوءبرداشتدهند که پوتین در سه بعد دچار  می
گری موجب تسریع و توجیه ، مانند تسهیل«ترس»و « غرور»پررنگ در فرهنگ راهبردی روسیه یعنی 

وءبرداشت در برآورد میزان قدرت . س1جنگ با اوکراین شد. این سه دسته سوءبرداشت از این قرارند: 
. سوءبرداشت در زمینۀ واکنش ۳خصمانۀ دشمن و  های . سوءبرداشت در زمینۀ نیت2خود و دشمن؛ 

ها با غرور  و ترکیب آن ها سوءمحاسبهها در کنار اطالعات نادرست و  . این سوءبرداشتسومهای  طرف
 اند.  و ترس، نقش مهمی در تصمیم پوتین برای جنگ داشته

 . ، فرهنگ راهبردی، سوءبرداشت، جنگاوکراین، پوتین، روسیه :گان اصلیواژ
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 مقدمه

سدازند،،   یمندزو  و] ببرندد  یا گوشه  به را ما کوشند می وستهیپ یغرب یها ملت»
. امدا  میسدت ین اکدار یرها  آن مانندما  زیرا م،یبند یو به آن پا میما مستقل هست زیرا
از خدط   یغربد  یکشدورها  ن،یبا اوکدرا  دارد. در رابطه یحد و حدود یزیهرچ

رفتدار   یا رحرفده یو غ رمسدئوننه یو غ کنندد  یم یبا آتش باز ه،]قرمز، عبور کرد
  ( Putin, 2014.« )کنند یم

نامزد دلخواه کدرملین   1اوکراین، ویکتور یانوکوویچ، 2004برانگیز نوامبر  بعد از انتخابات مناقشه
جمهدور   رئدی   2ه ترجیح داد با ویکتور یوشچنکو،شکست خورد و بعد از درگیری زیاد، روسی

گرای اوکراین تعامل کند. اما دو مسئلۀ اساسی بر روابط دوطدرف تدأثیر شدگرف     جدید و غرب
گذاشت: یکی مسئلۀ تمایل اوکراین به عضویت در ناتو و دیگری مسائل مربوط بده تادارت و   

  کرد که متعهد به عضدویت در پیمدان  مبادلۀ انرژی بود. بعد از انقالب نارنای، یوشچنکو اعالم 
امنیتی غرب است. آمریکا هم حمایت خود را از پیوستن کشورهای جدید و گسترش نداتو بده   

کرد. از سدال   معنی تهدید امنیت ملی خود براورد می شرق اعالم کرد. مسکو این تحونت را به 
، 2006د. در ژوئدن  ، روسیه به کشورهای شرقی داوطلب عضویت در ناتو فشار وارد کدر 2004

تواندد بده تغییرهدای ع دیم      وزیر خارجۀ روسیه اعالم کرد که عضویت گرجستان در نداتو مدی  
هدای   شدت از سیاست . مسکو به(RIA Novosti, 2006)ژئوپلیتیکی در سطح جهانی منار شود 

هدای    غرب در این زمینه انتقاد و ادعا کرد که ناتو در حال ایااد خطوط جدید تفرقه میان ملدت 
 . (Medvedev, 2008; Rogozin, 2008)با تاریخ مشترک است

یف بر سر تعیین قیمت جدیدد صدادرات گداز بده اوکدراین و       همچنین مناقشۀ مسکو و کی
منار شدد و شدرکت    200۵شدۀ مسکو، به مناقشۀ جدیدی در دسامبر  کاهش سوبسیدهای ارائه

رفت. بعد از این مناقشه دوطدرف بدر   دولتی گازپروم تصمیم به قطع صادرات گاز به اوکراین گ
تفاهم جدیدی دسدت پیددا کردندد. امدا ایدن مناقشده        ساله به شرایط و سر همکاری جدید یک 

یدف و   تکرار شدد و توقدف صدادرات گداز روسدیه بده اوکدراین، کدی         200۸دوباره در دسامبر 
 ۳کو،شدددت زیددر فشددار قددرار داد. مددذاکرات پددوتین و یولیددا تیموشددن همسددایگان شددرقی را بدده

منار شدد. بدا انتخداب     200۹وزیر وقت، به امضای یک توافق جدید ده ساله در ژانویۀ  نخست
یدف   جمدور اوکدراین، روابدط مسدکو و کدی      عنوان رئی  به 2010ویکتور یانوکوویچ در فوریۀ 

خود گرفت و برخی از مسائل تاحدودی برطرف شد. یانوکوویچ عضدویت در   شرایط بهتری به
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کرد و تالش کرد روابط اقتصادی با روسیه را تقویدت کندد و گسدترش دهدد.     ناتو را پیگیری ن
اندداختن   تعویدق  خودداری یانوکوویچ از امضای پیمان اقتصادی با اتحادیه اروپا و در کنار آن به

هدای   اعتدرا  بده سیاسدت     در 2014زا شدد. در فوریدۀ    پیوستن به ناتو برای یانوکوویچ چالش
هدا ریختندد و توانسدتند دولدت را سدرنگون کنندد.        ان به خیابدان معترض  داخلی و خارجی وی،

رسمیت نشناخت، غرب را مسئول شرایط جدید در  خودداری مسکو دولت جدید اوکراین را به
اوکراین دانست و با استفاده از نیروی ن امی، کنترل کریمه را در اختیار گرفت. سپ  آن را بده  

 خاک خود پیوسته کرد.  
وسیه به اوکراین را باید در این چارچوب دید و تاریخچۀ مسائل پیشین ر 2022حملۀ سال 

یدف را از نداتو دور نگده دارد و از پیونددهای      را در ن ر داشت. تالش روسیه این است که کی
بدر ایدن، ایدن دو کشدور مرزهدای        تاریخی و فرهنگی خود با این کشور محاف ت کند. عدالوه 

هدم   شددت وابسدته بده    ردۀ فرهنگی اسالو و اقتصادهای بهگستهای  جغرافیایی طوننی، اشتراک
هدایی عبدور    درصد صادرات گاز روسیه بده اتحادیدۀ اروپدا از خدط لولده      ۵0دارند. برای نمونه،

ای مانند  رو، اوکراین برای روسیه فقط همسایه کرد که در خاک اوکراین قرار داشت. از همین می
ای دارد.  ژئواکونومیدک و ژئواسدتراتژیک ویدژه    ها نیسدت و اهمیدت ژئوپلیتیدک،    دیگر همسایه

های متفاوتی در مورد دنیل حملۀ روسیه به اوکراین مطرح شدده اسدت کده      ها و تحلیل دیدگاه
گیرد کده   خرد و کالن را دربر می های اند. این موارد سطح های خاصی را برشمرده هرکدام مؤلفه

ای  از زاویده  خدواهیم  می  زیم. در این نوشتارپردا ها می در بخش مروری بر پیشینۀ موضوع به آن
های ذهندی پدوتین را در ایدن مداجرا بکداویم. فرضدیۀ        دیگر به موضوع بنگریم و نقش برداشت

نوشتار این است که پوتین در زمینۀ براورد میزان موفقیت عملیات ن امی کشورش در اوکدراین  
شدت شدد. ایدن موضدوع در     و واکنش نیروهدای اوکرایندی و کشدورهای دیگدر دچدار سوءبردا     

هدای مختلدف ایدن     ها را در بخدش  های متعددی بررسی شده است و مورد به مورد آن پژوهش
های پدوتین   ءبرداشت  ها و سو کنیم. این پرسش اصلی مطرح است که برداشت نوشتار بررسی می

، هدای مطالعدۀ پدایلوت    روسیه و اوکراین داشته است؟ بر اساس یافته 2022چه نقشی در جنگ 
ای، ورود کنندده هدای پدوتین مانندد تسدهیل     ها و سوءبرداشت اولیه این است که برداشت  فرضیۀ

مسکو به جنگ با اوکراین را تسریع و توجیده کدرد. بدرای انادام پدژوهش از یدک چدارچوب        
الملل بهره گرفتیم و بدا   شناسی سیاست بین مطرح روان دانشورانهای  مفهومی برگرفته از دیدگاه

هدای   ها و سوءبرداشت کنیم برداشت تالش می 1دار، ز روش تحلیل محتوای کیفی جهتاستفاده ا
های پوتین نسبت به اوکراین و دیگر بازیگران تأثیرگذار را بیدابیم و بکداویم.    موجود در دیدگاه

دار، روشدی قیاسدی    محتوای کیفی جهدت   محتوا، روش تحلیل  های تحلیل برخالف دیگر روش
تدا متغیرها و مفاهیم اصلی پژوهش بر اسداس یدک چدارچوب ن دری و     است. در این روش اب
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هدای   شود. سپ  پژوهشگر بر اساس ایدن متغیرهدا و مفداهیم، داده    ادبیات موجود، مشخص می
های مربوط بدا متغیرهدای    کند. در این نوشتار، داده آوری، رمزگذاری و تحلیل می مربوط را گرد

هدا و   با مراجعه مسدتقیم و غیرمسدتقیم بده دیددگاه      شده در قالب چارچوب مفهومی را مشخص
های وندیمیر پوتین، اسناد رسمی منتشرشدۀ وزارت امور خارجۀ روسیه و همچنین بدا   مصاحبه

شده در قالدب   آوری های گرد ایم. سپ  داده آوری کرده بررسی ادبیات موجود در این زمینه گرد
 ایم.   کردهگشایی و تحلیل رمزچارچوب مفهومی را رمزگذاری و 

 پيشينۀ پژوهش
ویژه رویددادهای سدال    مطالعات متعددی در زمینۀ روابط اوکراین و روسیه اناام شده است. به

در ایدن   شدده  ، سبب گسترش ادبیات ایدن موضدوع شدد. بدر اسداس متغیرهدای بررسدی       2014
هداجمی  ها را در دو دسته جای داد: دستۀ اول آثاری که دنیل سیاسدت ت  توان آن ها، می پژوهش

هدای فدردی    روسیه نسبت به اوکراین را در داخل این کشدور و در فرهندگ راهبدردی، ویژگدی    
شددن سیاسدت    دوم آثداری کده دلیدل تهداجمی     دانند؛ دستۀ  گیران می رهبران یا باورهای تصمیم

هدای روسدی    گدرفتن ارزش  های غرب و نادیدده  خارجی روسیه نسبت به اوکراین را در سیاست
 دانند. می

 های داخلی سیاست تهاجمی روسیه نسبت به اوکراین اول: ریشه دستۀ 
یف  شده در این حوزه مدعی هستند که سیاست مسکو نسبت به کی های اناام برخی از پژوهش

هدای تداریخی    گدرفتن سدرزمین   ها و پدوتین بدرای بدازپ     طلبانۀ روس برگرفته از آرزوهای جاه
دنبدال فرصدت    پندارند که به خواه می و گسترشگرا  کشورشان است. آنان روسیه را قدرتی سنت

رفته اسدت.   های ازدست گرفتن سرزمین مناسبی برای بازگشت به دوران اتحاد شوروی و بازپ 
مغز پوتین: الکساندر دوگین و فلسفۀ پشدت پدردۀ حملده    »( در مقالۀ 2014) 1بارباشین و ثوبرن
هدای   دلیدل سیاسدت  « ی جدیدد پدوتین  نوسدتالژ »( در مقالۀ 2014) 2و اسنایدر« پوتین به کریمه

ای را ضعف و سستی کشدورهای غربدی    گیرانۀ مسکو در برابر تحونت منطقه تهاجمی و سخت
و  ۳پندارندد. در ایدن زمینده، از الکسداندر دوگدین      هدای مسدکو مدی    طلبی برای رویارویی با جاه
گرایدی روسدیه ندام     های امپریالیستی و ملدی  پردازان سیاست عنوان ن ریه به 4الکساندر پروخانف

« جهان پوتین: روسیه علیه جهان و همراه با دیگران»( نیز در مقالۀ 201۹) ۵شود. استنت برده می
توان استدنل کدرد   نمیکند  ادعا میسال اخیر،  2۵با نگاه به تاریخ تعامل روسیه و ناتو در طول 
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ایدن  از ن در او،   .روسدیه و غدرب بدوده اسدت     میان هکه گسترش ناتو دلیل اصلی تشدید مناقش
تر اینکه روسیه در  دلیل مهمو  دنیل بدترشدن روابط روسیه با غرب است زیکی ا فقطموضوع 
 را بپذیرد.  یالملل غرب قوانین ن م بیناست سال اخیر مایل نبوده  2۵طول 

و « انتخداب مسدکو  »( در مقالدۀ  2014) 1فال برخی دیگر از ناظران و پژوهشگران مانند مک
بدر ایدن بداور هسدتند کده      « چگونه غدرب پیدروز شدده اسدت؟    »( در مقالۀ 2014) 2سستانوویچ

های تهاجمی پوتین در منطقۀ ناشی از مشکالت داخلی وی در تحکیم قدرت اسدت و   سیاست
از مشدکالت اقتصدادی و    هدا  توجه مردم به مسائل خارجی و دورکردن توجده  من ور انحراف  به

هدای اقتدارگرایاندۀ پدوتین را دلیدل اصدلی       ندان سیاسدت  شدود. آ  کار گرفته می سیاسی داخلی به
محبوبیدت پدوتین:   »( نیز در مقالدۀ  2014دانند. دنیل تریسمن ) های متعدد در اوراسیا  می بحران

خدارجی    ساختن سیاسدت  با مرتبط« شود؟ شده و سپ  باثبات می چرا حمایت از پوتین متالطم
و شاخص رشد اقتصادی، بر ایدن بداور اسدت    پوتین در منطقه به میزان محبوبیت وی در داخل 

گدر داخلدی،    گرایانه و ایااد یک پایگداه حمایدت   های ملی ورکردن احساس که پوتین برای شعله
 گیرد.  های تهاجمی و تخاصمی با غرب را در پیش می سیاست

دهدد: قددرت، منزلدت و     روسدیه پاسدخ منفدی مدی    »( در مقالدۀ  2014) ۳نرسن و شوچنکو
کننده: افتخار، جایگداه و   مشارکت خسته( »2014) 4و سیگانکوف« خارجی احساس در سیاست

ای روسیه در اوراسدیا   دلیل دیگری که برای سیاست منطقه« احساس در گفتمان روسی از غرب
رفدتن   دست شمارند مربوط به ذهنیت تنفرآمیز پوتین از غرب یا خشم و نفرت مربوط به از برمی

شدود. ایدن    ای غربی با آن بعد از فروپاشی اتحاد شوروی میجایگاه مسکو و بدرفتاری کشوره
هدای آن   پدوتین تأکیدد دارد کده رفتارهدا و محاسدبه     « منزجدر شخصدت عصدبانی و   »دیدگاه بر 

غیرمنطقی و غیرعقالنی و فقط ناشی از احساس انزجار است. الیاس گدوتز و یدورگن اسدتائون    
« شدده  های تندد  فرهنگ راهبردی و روایت چرا روسیه به اوکراین حمله کرد؟»( در مقالۀ 2022)

از دیدگاه فرهنگ راهبردی، چرایی حملۀ روسیه بده اوکدراین را تبیدین و دو مؤلفدۀ مهدم را در      
ویژه در برابدر   ، به«پذیری  آسیب»اند: یکی احساس عمیق  فرهنگ راهبردی روسیه شناسایی کرده

هاست که  امنیت ملی روسیه سال است. برای رویارویی با این تهدید متصور، تشکیالت« غرب»
کندد؛   بر لزوم گسترش عمق راهبردی این کشور و ایااد منطقۀ حائل در برابر غرب تأکیدد مدی  

است. عنصدر اصدلی در ایدن    « قدرت بزرگ»عنوان یک   مؤلفۀ دوم، مورد شناسایی قرارگرفتن به
اندد   ن مقاله نشدان داده ، داشتن حوزۀ نفوذ در اوراسیا است. آنان در ای«قدرت بزرگ»انداز  چشم

رو،  هدا بدود. ازایدن    که تالش اوکراین برای نزدیکی به غرب، تهدیدی برای هر دوی این مؤلفده 
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شدت تند شدد و بسدتر مناسدبی بدرای حملدۀ       ای و تبلیغاتی روسیه در این زمینه به محیط رسانه
 گسترده به اوکراین فراهم کرد. 

 روسیه نسبت به اوکراینهای خارجی سیاست تهاجمی  دوم: ریشه دستۀ 

چدرا بحدران اوکدراین تقصدیر     »( در مقالدۀ  2014) 1برخی دیگر از تحلیلگران از جمله مرشایمر
بدار   شدۀ گسدترش فاجعده   بازی با آتش در اوکراین: خطر ناچیزشمرده»و در مقالۀ « غرب است؟

کدراین را  کنند و بحدران او  ( به ماهیت واکنشی سیاست خارجی روسیه اشاره می2022« )بحران
های غرب بدون توجه  های کرملین. زیرا سیاست دانند تا سیاست های غرب می ناشی از سیاست

 لید تماشرق سوی  ها و اتحادهای امنیتی به ها و منافع روسیه همواره به گسترش پیمان به ارزش
الش گیرد. مرشایمر بر این باور اسدت کده تد    های مسکو را نادیده می ها و دغدغه دارد و نگرانی

پذیر نیست  کردن آن از مدار مسکو برای روسیه تحمل اوکراین در ناتو و خارجکردن  برای عضو
رهبران آمریکدا و اروپدا در تدالش بدرای تبددیل      »باور او  به پذیر بود. بینی و واکنش مسکو پیش

جندگ  »( در مقالدۀ  2022) 2سیگانکوف«. اوکراین به یک سنگر غربی، دچار اشتباه بزرگی شدند
مدعی است که دلیدل اصدلی اخدتالف روسدیه بدا      « اوکراین: چرا تندروها پیروز شدند؟-سیهرو

هدای روسدیه    ها و منافع مسکو است. از ن ر او، ارزش گرفتن ارزش غرب بر سر اوکراین، نادیده
گرفته از مسیحیت شدرقی اسدت. بندابراین     از ن ر فرهنگی متفاوت از ن ام ارزشی غرب و الهام

چالش کشیده نشوند. اما   ها و منافع اصلی آن به کند که ارزش غرب همکاری می روسیه زمانی با
گرایانه و رویکرد تهداجمی   ها به چالش گرفته شوند، روسیه سیاست ملی اگر این منافع و ارزش

از ن در    بداور او،  و قددرت نزم را داشدته باشدد. بده      ویدژه اگدر توانمنددی    بده   گیرد، خود می  به
خواهد قددرت و ثبدات    ز بسیاری در کرملین بر این باور هستند که اگر روسیه میژئوپلیتیکی نی

خود را حفظ کند و کشوری مستقل و با حاکمیت و فرهندگ سیاسدی اصدیلی باشدد، اوکدراین      
هدا و مندافع نیدز از دسدت خواهندد رفدت.        آخرین ستون آن است که اگر فرو بریزد، آن ارزش

 شود. ها و منافع روسیه و غرب محسوب می بنابراین اوکراین صحنۀ تقابل ارزش
در « چندن می  جنگ در اوکراین: پوتین و جهان»( در مقالۀ 2022فالکهارت و کوروستلوا )

تالش برای تبیین حملۀ اخیر روسیه به اوکراین، آن را به نابودی ن م کندونی جهدانی و پیددایی    
سکو به اوکراین ظهور این جهدان و  دهند. از ن ر آنان، حملۀ م جهانی با چندن م جدید ربط می

رسدد   ن در مدی   دهد. ایشان بر این باورند که این جهان چندن می، به های جدید را نشان می ن م
محور. همچنین معتقدند که اعضای ن دم اوراسدیایی    آمیز باشد تا جهانی همکاری جهانی منازعه
سدیایی بیشدتر از آنکده بدر اسداس      مند به دیدگاه پوتین نیستند؛ در نتیاه، ن دم اورا   خیلی عالقه

( در 2017کونیی و صداقت )بر محور زور و قدرت خواهد بود.   رضایت استقرار و دوام یابد،
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بر این باور هستند که تالش کشورهای غربی برای « ن امی روسیه  بحران اوکراین و آیین»مقالۀ 
یدق احسداس تهدیدد و    های مختلدف سدبب تشددید و تعم    زیر نفوذ قراردادن اوکراین در حوزه
شدن سیاست روسدیه در ایدن زمینده     نوبۀ خود سبب تهاجمی ناامنی روسیه شده و این مسئله به

انگاراندۀ آمریکدا و روسدیه در     تقابدل سدازه  »( در مقالدۀ  2016نیدا و مدارابی )   داندش   شده است.
ت مدعی هستند آمریکا در پی گسترش نفوذ خود در منطقده و ورود بده حیدات خلدو    « اوکراین

روسیه و در نتیاه، کاهش نفوذ مسدکو اسدت. روسدیه نیدز بدا احسداس تهدیدد ناشدی از ایدن          
دنبال ایااد منطقۀ حائل برای جلوگیری از گسترش نفوذ و حضدور آمریکدا اسدت.     وضعیت، به

رو، اوکراین قربانی وضعیت و جایگاه ژئوپلیتیکی خود شدده اسدت. نویسدندگان بدر ایدن       ازاین
هدای فزاینددۀ    راین نتیاۀ دو عامل جایگاه ژئوپلیتیکی این کشور و رقابدت باورند که بحران اوک

 الملل است. آمریکا و روسیه در سطح ن ام بین
روشن شدد   2022با بررسی ادبیات موجود در زمینۀ دنیل حملۀ روسیه به اوکراین در سال 

هدا را   تحلیدل  های ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و فرهنگ راهبردی روسیه، خطوط اصلی که مؤلفه
دهند. نوآوری ما در این نوشتار این است که با طرح یک چارچوب مفهدومی ترکیبدی    شکل می

هدای   ها و سوءبرداشت دنبال بررسی برداشت ها در ورود به جنگ، به در زمینۀ نقش سوءبرداشت
کندده  صدورت پرا  ها در جنگ اخیر هستیم. به با اوکراین و نقش این مؤلفه طومربپوتین در ابعاد 

شود،  های برخط دیده می ها در رسانه های کوتاهی در مورد برخی از این مؤلفه و مازا یادداشت
 اما پژوهش منسام و مشابهی در این زمینه دیده نشد.  

 چارچوب مفهومی
هدا از   ها، که بر پایۀ فهم و برداشدت آن  ها نه بر اساس جوهر آن پدیده ها به پدیده واکنش انسان
دهند. این ادعا در  ها، واکنش نشان می ها به برداشت خود از آن شود و انسان یم میرویدادها تن 

حدوزۀ   دانشورانترین  یکی از مطرح 1الملل نیز درست است. رابرت جروی  حوزۀ سیاست بین
 ۳و رواندی  2الملل، بر این باور است که باید میدان دو محدیط عملیداتی    شناسی سیاست بین روان

شدوند و آثداری    اجدرا مدی   هدا در آن   یط عملیاتی، محیطی است که سیاستتفاوت بگذاریم. مح
بیندد و از   مدار و کنشگر آن را مدی  گذارند. محیط روانی محیطی است که سیاست جا می عینی به

هدای   هدا و سیاسدت   کندد. بندابراین تصدمیم    ای مدی  ها فهم و برداشت ویدژه  رویدادها و سیاست
 :Jervis, 1976)های آندان اسدت    ها و برداشت ها و محاسبه مداران بیشتر متأثر از هدف سیاست

هدای عیندی باشدند، ناشدی از      ها بیش از آنکه ناشی از پدیده  ها و سیاست . یعنی این واکنش(13
عندوان اثدر    های نخبگان سیاسی است. جروی  از این مسئله بده  ها و برداشت ها، محاسبه ذهنیت
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واحدد را افدراد مختلدف بده      ای هدهد که پدیدد  انی رخ میراشومون زماثر برد.  نام می 1راشومون
الملل بسیار شدایع   او معتقد است که اثر راشمون در ن ام بین .کنند میهای متفاوت روایت  شکل

بینند. زیرا رهبران بر اساس فهدم  های گوناگون، شرایط یکسان را بسیار متفاوت میاست: دولت
برندد.  ر در جهان ادراکی و مفهدومی خدود بده سدر مدی     ها بیشت کنند. آنخود از شرایط عمل می

نگرندد. از سدوی دیگدر،    ها دنیدا را مدی   کنند، دیگران نیز همچون آنهمچنین رهبران تصور می
کند ها نیز مهم است. آیا این دولت فکر می آن برداشت رهبران از چگونگی نگاه دیگران به ملت

کندد ایدن دولدت در    آیا طرف مقابل فکر مدی کند؟ طرف مقابل آن را دولتی متخاصم تصور می
کندد ایدن دولدت بدر     کند؟ آیا طرف مقابل فکر مدی مقابل نمایش قدرت طرف مقابل کرنش می

ها تدأثیر زیدادی بدر رفتدار     رسد این برداشتن ر می کند؟ به های درازمدت اقدام میاساس طرح
هدا تدأثیر    ن را بفهمدد یدا بدر آ    خواهد رفتار دیگر کشورهادیگران دارد. بنابراین اگر کشوری می

پنداشدت   2هدای درجده دوم  توان برداشتها را میها را نیز بفهمد. اینبرداشتبگذارد، باید این 
(Jervis, 2017). 

گدذاری کشدورهایی    المللدی در سیاسدت   های بدین  های ذهنی رهبران از پدیده تأثیر برداشت
هدای   تدری نسدبت بده نهادهدا و دسدتگاه      مکند که افراد نقش بسدیار مهد   اهمیت بیشتری پیدا می

گذاری داشته باشند. کشورهایی که ساختار سیاسی اقتدارگرا دارند در شمار این مدوارد   سیاست
ها، تصوری که فرد از خدود و نقدش خدود، اهمیدت و قددرت       شوند. در این ن ام محسوب می

وکدار ن دام    سداز های دیگدر کشدورها و سداختار و     ها و نیت کشور، منافع ملی کشورش، هدف
ها تبدیل بده سوءبرداشدت شدوند و بدا      شدت اهمیت دارد. هرگاه این برداشت الملل دارد، به بین

توانند آثار بسیار سنگینی در پی داشته  های محاسباتی در محیط راهبردی همراه شوند، می اشتباه
دام بده  های راهبدردی نادرسدت سدبب حملدۀ صد      ها همراه با محاسبه باشند. همین سوءبرداشت

کویت یا ورود هیتلر به جنگی در گسترۀ جهانی شد که آثار بسیار عمیق و درازمدتی را نه تنهدا  
 .(Shokoohi, 2016) الملل تحمیل کردند بر کشورشان، بلکه بر ن ام بین

نمدایی و اغدراق در    . سیاه1نیز معتقد است که سوءبرداشت سه بعد مهم دارد:  ۳رالف وایت
کم گدرفتن   . دست۳طلبانۀ خود؛   های جنگ . توجیه عقالنی سیاست2؛ دشمنی و شرارت دشمن

« غدرور »و « ترس»عامل با دو عامل اصلی جنگ یعنی  قدرت دشمن. از ن ر وایت، اگر این سه 
  . (White, 2004: 399)دنبال داشته باشند باری به توانند آثار فاجعه همراه شوند، می

الملل، بر این بداور اسدت کده چنددسدته      روابط بین پردازان مطرح از دیگر ن ریه 4جک لوی
هدای بسدیار مخدرب     و جنگ  توانند منار به فاجعه برداشت و سوءبرداشت از سوی رهبران می

                                                           
1. Rashomon Effect 
2. Second-order Perceptions 

3. Ralph White 

4. Jack Levy 
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. سوءبرداشدت نسدبت بده توانمنددی     1های مخرب از این قرار هستند:  شوند. این سوءبرداشت
معنی اغراق در برآورد توانمندی  هنف  ن امی بیش از حد، ب ن امی دشمن؛ شامل الف( اعتماد به

نفد  ن دامی؛    گرفتن توانمندی ن امی دشدمن؛ ب( نداشدتن اعتمداد بده     کم ن امی خود و دست
( 2هدای خدود؛    گدرفتن توانمنددی   کدم  های دشدمن و دسدت   معنی اغراق در برآورد توانمندی به

هدای دشدمن؛ شدامل الدف( اغدراق در خصدومت دشدمن؛  ب(         نسدبت بده نیدت     سوءبرداشت
 ,Levy)نسبت به واکنش کشورهای سوم   . سوءبرداشت۳گرفتن میزان دشمنی دشمن؛  کم ستد

مدورد از   ۳دادیم، مشخص شد   زمینه اناام  ی که در اینلوتیپا. بر اساس مطالعۀ (79-81 :1983
شدۀ لوی در جنگ روسدیه بدا اوکدراین بسدیار تأثیرگدذار بدوده        مطرح  مورد سوءبرداشت 7این 

شددت در   ، بده «غدرور »و « ترس»ها در ترکیب با دو عامل موردن ر وایت یعنی  هاست. این مؤلف
رو، از چدارچوب مفهدومی    اندد. ازایدن   تسریع و تسهیل ورود روسیه به این جنگ نقدش داشدته  

 کنیم. ترکیبی زیر در این نوشتار استفاده می
 

 شوند. یآميز م هاي مخاطره هایی كه منجر به جنگ یا اقدام : سوءبرداشت1نمودار 

 
Sources: Levy, 1983: 79-81 & White, 2004: 399 

 
 هاي پوتين و حمله به اوكراین ها و سوءبرداشت برداشت

مطدرح شدده اسدت مانندد مسدائل      پدوتین بده اوکدراین     ۀحمل یلدن ۀدربار های مختلفی گاه دید
طلبدی   سدیه، جداه  های امنیتدی رو  توجهی آمریکا به نگرانی ژئوپلیتیکی، گسترش ناتو به شرق، بی

های ذهندی   برداشت خواهیم در این نوشتار می. اما پوتین و رؤیای بازگشت به امپراتوری پیشین
عنوان یکی از عوامل بسدیارمهم تأثیرگدذار در تصدمیمش بدرای جندگ در اوکدراین        پوتین را به

های  جنبه که پوتین در ارزیابی است نیاهای مطالعۀ اولیه، مفرو   بررسی کنیم. بر اساس یافته
شدن بحران و گسدترش آن   مختلف جنگ با اوکراین دچار خطای محاسباتی شده است. طوننی

دهد که برآورد اولیدۀ نخبگدان روسدی در ایدن زمینده       می  های اولیۀ کرملین نشان ورای محاسبه
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شدده در نوشدتار، سده دسدته      برآورد دقیقی نبوده است. بر اسداس چدارچوب مفهدومی مطدرح    
بر مانندد جندگ منادر شدوند.      های هزینه کارگرفتن تصمیم توانند به به ی ویژه میها سوءبرداشت

هدای ن دامی خدود و دشدمن،      ها هسدتند: سوءبرداشدت نسدبت بده توانمنددی      دسته این این سه
های دشمن و سوءبرداشت نسبت به واکنش طرف سوم. با توجه بده   سوءبرداشت نسبت به نیت

گذاری کرملین، در ایدن نوشدتار    پوتین در دستگاه سیاست اهمیت جایگاه و نقش افراد از جمله
 کنیم. های نخبگان روسیه تمرکز و جداگانه بررسی می ها و سوءبرداشت بر برداشت

 و قدرت نظامی كشور ها سوءبرداشت در زمينۀ توانمندي
های گذشدته همیشده تصدور بدر ایدن بدوده اسدت کده نیدروی ن دامی روسدیه یکدی از              در دهه
ای  های هسته ترین زرادخانه ن نیروهای ن امی جهان است. با داشتن یکی از بزرگمندتری قدرت

هدا و   کدرد ایدن مسدئله را بده خدود روس      های مختلف تالش مدی  جهان، پوتین نیز در موقعیت
ایدن بدود    در جنگ اوکراین اولین سوءبرداشت پوتینجهانیان نشان دهد. بر اساس این ذهنیت، 

اسدتاد دانشدگاه    1،دست بان گرفته بود. دنیل کدانمن بسیار را  ورشکش  که قدرت و توان ن امی
نف  زیادی   به اعتماد هایخطربا بررسی ، 2002جایزه نوبل اقتصاد در سال برندۀ  و پرینستون 

دارند دچار خطای  ازحد بیش نف   به افرادی که اعتماد گیران بر این باور است، در میان تصمیم
 پدوتین  (Haar, 2022: 2).است درستشان هایکنند اقدام تباه تصور میاش  شوند و به شناختی می
فرستد. البته بسیاری  اش را برای جنگی کوتاه و بُرنده به اوکراین می کرد نیروی زمینی تصور می

شدود.   مدی تسدلیم  چندد روز  در مددت  اوکراین  ،کردند ن امی غربی نیز تصور می کارشناساناز 
 سدوی اما ایدن اشدتباه محاسدباتی از     ،اسباتی را مرتکب شونداین خطای محممکن است همه، 

پوتین توانایی روسدیه بدرای پیدروزی سدریع و قاطعانده را       .آثار عمیقی برجای گذاشتپوتین، 
هدای   پیدروزی و حتدی در سدوریه    ، کریمهدر چچن ه بودتوانست تر او پیشدست بان گرفته بود. 

وجدود آمدده بدود کده پیدروزی در اوکدراین        او بهو این تصور در  دست آورد نسبت راحتی به به
سرگئی شویگو، وزیر دفاع و یار دیرین پوتین بده وی قدول    (.Sussex, 2022: 1است )آسا  برق

نسدبت ضدعیف، راهبدرد     آسا با کمترین خسارت را داده بود. اما لاسدتیک بده   یک پیروزی برق
یف را ناممکن  آسا و تصرف کی نامتناسب و نیروهای ناکافی روسی رسیدن به این پیروزی برق

باش بدهدد. همچندین    ای این کشور اعالم آماده ساخت تا پوتین در ماه مارس به نیروهای هسته
ایدن    ها و مانورهای ن امی پرشکوه، به معنای کارآمدی   به خود پوتین ثابت شد که برگزاری رژه

 (.Grove, 2022)های جنگی نیست  نیروها در میدان
از  متفداوت هاجم روسیه نشان داد که وضعیت واقعی نیدروی زمیندی روسدیه    روزهای اول ت
بلکده بسدیاری از    ،شدد  تنها در تبلیغات سیاسی رسمی روسیه نمایش داده می وضعیتی بود که نه

                                                           
1. Daniel Kahneman 
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کارشناسان ن دامی،  برخی باور  به. همچنین، کردند می آن را تکرار و تأییدن امی نیز  کارشناسان
استحکام و حتی بین افراد درگیر  ۀزیادی در زنایر مشکالت ،داد روزهای جنگ نشاننخستین 
روسیه وجدود   زرهی ۀوسایل نقلیهای جنگی و  تاهیزات و سالح ، تعمیر و نگهداریدر توسعه
دوم جنگ نشان داد که نیروی زمینی آن کشدور   ۀنیروهای مهاجم روسیه در هفتهای  دارد. اقدام

 نید ا بدر .  (Kormych, 2022: 3) دارد مشکلا آمادگی روانی ها، از تدارکات ت زمینه خیلی ازدر 
اعالم کرد کده پیشدروی نیروهدای ن دامی روسدیه در       2022وزیر دفاع روسیه در اوت  اساس،

نیروهدای   نبدودن  باور کارشناسدان موفدق   . به(Talmazan, 2022) اوکراین به مشکل خورده است
هدای راهبدردی اولیده، سدبب      بده نقشده  یف و دسدتیابی   آسای کی ن امی روسیه در تصرف برق

هدای   دنبدال ناکدامی     رفتن روحیۀ آنان شده اسدت. بده   سرخوردگی نیروهای این کشور و ازدست
  ن امی، پوتین در همان ماه دستور افزایش نیروهای ن امی و بودجۀ جنگ اوکدراین را داد. ایدن  

خود دچار خطای محاسباتی  دهند که رهبران روسیه در برآورد توانمندی ن امی موارد نشان می
اند. ناظران بدر ایدن باورندد     شده و در ادامه مابور به تغییر راهبرد و همچنین افزایش نیرو شده

 سدت یاستراتژ، اما پدوتین یدک    آسای در اوکراین از دست رفته است هرچند رؤیای پیروزی برق
مددت،   ی و طدوننی کردن نیروهای خود برای جنگی فرسایشد  خواهد با آماده باهوش است و می

زمینۀ داخلی مناسب برای ماندن در قدرت و پیروزی در انتخابات بعدی را بدرای خدود حفدظ    
 (. Muraviev, 2022)کند 

 هاي دشمن سوءبرداشت در زمينۀ توانمندي
بر اساس اطالعات آشکار و موجود و بر پایۀ اطمینانی که فرماندهان ارشد ن دامی روسدیه داده   

و زلنسدکی از کشدور فدرار     پاشدد  سدرعت فرومدی   اوکراین به ارتشکرد  می پوتین تصوربودند، 
ها و عملیات روانی نیدروی   ساختار، تعداد، تاکتیک .آید تصرف مسکو درمی کند و اوکراین به می

دهندد.   شده در مراحل آغازین حمله به اوکراین این موارد را آشدکارا نشدان مدی    ن امی فرستاده
نیروهدای  ن سیاسی کرملین نیز آشکارا دلیدل ایدن بداور هسدتند. امدا      های پوتین و نخبگا دیدگاه

 از کشور خارج نشدد شد. او  رهبر مقاومتبه تبدیل سرعت متحد شدند و زلنسکی  اوکراینی به
 ,Sussex« )ای برای خروج از کشور وسیلهمن به مهمات نیاز دارم، نه »متحد گفت   و به ایانت

اوکدراین و بندابراین    آوری قددرت و تداب  میزان  گرفتن کم (. این موضوع نشانگر دست2 ,2022
حتی متحدان غربی نیز در ابتدا تعلل بسیار داشتند، زیرا  نیت اوکراین است. ۀسوءبرداشت دربار

 پنداشتند که اوکراین در چند روز سقوط خواهد کرد.   می
 گدرفتن  مک داشت. دستن های عینی و واقعیت وضعیت روی زمین از دقیقیروسیه برداشت 

گیری بدرای   تصمیمدر است که  نادرستیارزیابی  ۀاوکراین برای مقاومت، نتیا نیروهای آمادگی
نیروهدای مسدلح اوکدراین    کردندد   فرماندهان ن امی روسیه تصور مدی . شد جنگ استفاده  ماعال
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. ایدن فدر    و خیلی زود تسلیم خواهند شد دنبا نیروی زمینی روسیه ندار رویاروییتمایلی به 
مدداران   ایدن، سیاسدت   بدر   . عدالوه داردکریمده ریشده    سدازی  ۀ پیوستها حدود زیادی در تاربت

بده مسدکو    2022وضعیت اوکراین در سدال   ۀدربار نادرستیاوکراینی طرفدار روسیه، اطالعات 
در سداختارهای قددرت    اقتدارگرایاندۀ فدردی  گیدری   تصدمیم  همچنین ساختارند. ه بودارائه داد

دهند کده   اخباری به او می فقطکه اند  کرده  افرادی احاطه راروسیه را نباید نادیده گرفت: پوتین 
 یروهدا ین یآمدادگ  زانید کده از م  یاخبدار  . بندابراین (Kormych, 2022: 2دوست دارد بشدنود ) 

شد، بدا   مخابره نیپوتبه  هیبا روس یهمراه یبرا نیمردم اوکرا اقیمقاومت و اشت یبرا ینیاوکرا
عدراق   یکشدتار جمعد   یها سالحوجود  ۀنیدر زم آنچه مانندنداشت؛  یخوان همموجود  تیواقع

 بوش گفته شد.  ویدبلبه جرج 

 نسبتدیدگاه مردم اوکراین  و عملکرد نیروی ن امی اوکراین ۀاین، پوتین در زمین بر  عالوه
د، ترکیدب اغدراق در   ند ده نشدان مدی   ها پژوهشطور که  به روسیه دچار سوءبرداشت شد. همان

دلیلدی بدرای شدروع جندگ پدیدد        قدرت ن امی دشدمن،  گرفتن کم قدرت ن امی خود و دست
روسدیه   ۀده شد. در واقع، تاربد دی ازحد شینف  ب  به آورد. در مورد اوکراین نیز این اعتماد می

ین گذاشدت.  تدأثیر زیدادی روی محاسدبات کدرمل     200۸گرجستان در سال  ۀدر جنگ پنج روز
پوتین در زمان حمله به گرجستان، تهدید کرد که پایتخت آن کشور را اشغال خواهد کدرد و از  

بدا   خواسدت  میرسد پوتین در اوکراین نیز  ن ر می بهعنوان اهرم فشار بهره گرفت.  این تهدید به
نت دار  دهد، اما آنچه در عمدل اتفداق افتداد، بدرخالف ا    پایان  سرعت بهجنگ را  ،یف اشغال کی

 رهبران کرملین بود و همۀ ناظران را دچار شگفتی کرد. 

 هاي دشمن سوءبرداشت در مورد نيت
 هدای  نیدت مدورد   شد پوتین به تهاجم دست بزندد، سوءبرداشدتش در   سببموضوع دیگری که 

. یکدی از  شدد  ها نام برده مدی  عنوان نازی یف به و از مخالفان مسکو در کی اوکراین بود خصمانۀ
کشدی   ، اتهام نسل2022فوریه  24های اصلی روسیه برای شروع جنگ علیه اوکراین در  استدنل

پدوتین، هددف از    ۀگفتد  بده اوکدراین بدود.    «نازی» زبان در اوکراین توسط دولت جمعیت روس
یدف قدرار    کشی رژیم کی آزار و نسل درحفاظت از مردمی است که هشت سال »، «عملیات ویژ

در اوکدراین   هازبانیسرکوب روستر به  پیش. سرگئی نوروف نیز (Fortuin, 2022: 2« )داشتند
سدرکوب  » رهبران روسیه در مدورد  برداشت ،دهد نشان می آشکارا. این موضوع ده بوداشاره کر

ها توسدط   زبان روس کشی نسل» ایدۀ .شتدا اوکراین 2022 جنگ درنقشی اساسی  «زبان روسی
ن اید مای  اول، رابطده  ۀدر مرحلد  :اسدت  ر گذاشدته را پشت سد پنج مرحله « دولت نازی اوکراین

استقالل اوکدراین در سدال    پرسی همهپساشوروی و دنباس در اوکراین شکل گرفت. در  ۀروسی
شددت مخدالف    بده  وشرق دنبداس حضدور داشدتند     ۀدر منطق هیهای طرفدار روس ، گروه1۹۹1
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 شدد در این مرحله استفاده « کشی فرهنگی نسل» از اصطالحبار  یننخستاستقالل اوکراین بودند. 
تا سال  1.های فرهنگی و زبانی دولت اوکراین در دوران لئونید کوچما و واکنشی بود به سیاست

 مداران روسیه جا افتاده بود. در دنباس در میان سیاست« کشی نسل»، مفهوم 2001
شدکل   2004  سدال  دردر اوکدراین  « هدا  کشدی ندازی   نسل»دوم، چارچوب فکری  ۀدر مرحل

شدد   شدناخته طرفدار غرب، فردی نازی  ۀعنوان چهر ها ویکتور یوشچنکو به فت. در آن سالگر
مدداران   سیاسدت  را ایدده ها پاک کندد. ایدن    زبان روسوجود دنباس را از  ۀخواست منطق که می

 درهدای رنگدی    درسی که روسیه از انقدالب  .دادند گسترشدر دنباس  هیاوکراینی طرفدار روس
در تبلیغدات سیاسدی   « کشدی  نسل» اصطالح تعمیقسوم  ۀمرحل .گرفت 200۵تا  200۳های  سال

دهد. انقالب رنگی در اوکراین به همراه انقالب گدل رز در گرجسدتان در    روسیه را تشکیل می
به بخشی از دستگاه تبلیغات سیاسی روسیه تبددیل شدود   « فاشیست» واژۀشد  سبب 200۳سال 
 اج پیدا کند.خارجی رو تبلیغاتدر « کشی نسل» واژۀو 

هدا،   ندازی »اتفداق افتداد، از چدارچوب     2022و  2014هدای   سدال  درچهارم کده   ۀدر مرحل
 واژه. این سده  شدطور مکرر استفاده  اوکراین بهسیاست برای توصیف « هراسی کشی، روس نسل

کریمده بده    سدازی  پیوسدته اوکراین رواج پیددا کردندد و در دوران    2014درست بعد از انقالب 
و  هی، حفظ حمایت جمعیدت روسدی در روسد   ها واژه. هدف از کاربرد این شدندتفاده روسیه اس

ایدن مفداهیم بدرای    از هدای سیاسدی در غدرب بدود. همچندین       اوکراین و تأثیرگذاری بر گدروه 
 واژۀ، دوره. در ایدن  شدد  مدی هشداردادن به دولت اوکراین مبنی بر پیامد رفتارهایشدان اسدتفاده   

جنگی نیروی زمینی اوکدراین، از   های زیرا روسیه بر جنایت ،دا کردحقوقی پی ۀجنب« کشی نسل»
گسترش پیدا کدرد تدا    واژه. در ادامه، کاربرد این کرددنباس تأکید  ۀدر منطق  2،جمله تیپ آزوف

 ۀبردن اهمیت زبان روسی شود. ایدن نگدرش دربدار    میاندولت اوکراین برای ازهای   شامل اقدام
شدروع   2022رسید. سراناام، جنگ در سدال   خود به اوج 2021سرکوب زبان روسی در سال 

رقم خورد. در این مرحله، از تبلیغات « کشی نسل» واژۀکاربرد  گسترششد و آخرین مرحله از 
تشویق نیروی زمینی روسدیه   برای« هراسی ها، روس کشی، نازی نسل» های واژهسیاسی مبتنی بر 

 (.Fortuin, 2022: 18-22شود ) اوکراینی استفاده میحمله به نیروهای برای 

: اول برای شود می برای اشاره به دو موضوع استفاده« کشی نسل» از واژۀ، امروز بیترت نیا به
دنباس و دوم برای آثار سیاست زبانی اوکراین. حتی اگر روسدیه   ۀزبان در منطق قتل افراد روس

کداهش   سدبب  ،«کشدی  نسدل » واژۀاین موضوع باشد، اغراق در کداربرد   نگرانواقعی صورت  به
 اسدت  شدده  سدبب این اغراق در میزان دشمنی،  .علیه اوکراین استروسیه  انتقادهای کارآمدی
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هدا دور   یدف از واقعیدت   هدای کدی   ها و نیت مداران روسیه در تصور تهدیدشان از کنش سیاست
 شوند.

 دیگر گرانیبازسوءبرداشت در مورد واكنش 
 مدورد  ، یکی از دنیل خطای محاسدباتی پدوتین در  دیگر گرانیکنش بازوا شیوۀسوءبرداشت از 

بده جندگ    واکدنش غدرب   ندد کرد فکر می و دیگران رهبران روسیه پوتین جنگ بود. های هزینه
 تدر  پدیش اروپدا کده    ۀشد اتحادید  سببپراکنده و نمادین خواهد بود. مقاومت اوکراین  اوکراین،
لهسدتان، اسدتونی،   ، «اروپای جدید»ای سراناام وارد عمل شود. اعض شد، خوانده می کار سازش

امدا اعضدای    ،تاداوز روسدیه هشددار داده بودندد    احتمدال   ۀدربدار  پیشها  سال نیلیتوانی و لتو
شددند.   میددان و وارد  ندد بعد از جنگ اوکراین ایدن هشددارها را جددی گرفت   « اروپای قدیمی»
. پدوتین  کردندد سیه مقاومدت  ای مشترک در برابر رو بازیگران غربی در جبهه بیشترترتیب،  این به

 بینی نکرده بدود  را پیشها  نداشت و این تحرک دیگرکنش بازیگران وا شیوۀاز  درستیبرداشت 
(Sussex, 2022: 2.) هدای   نزم برای پیوستن به تحریم ارادۀاروپا  ۀکرد اتحادی کرملین تصور می

ای را مطدرح   های روسیه ایده . در واقع، برخی رسانهعلیه مسکو را نداردمدت  طوننی ۀکنند فلج
مدداران روسدیه و پدوتین تصدور      سیاسی روسیه رواج داشت. سیاست های نشستکردند که در 

تا به مصالحه  ماند و منت ر خروجش می کند می روسیه را تا حدودی تحریم ،کردند که غرب می
راتدر از انت دار   هدا ف  . امدا تحدریم  روسیه نیز مشهود بدود های  برسند. این دیدگاه در سخنان مقام

 علیده روسدیه اسدت     جنگ م اعال ۀمنزل روسیه گفتند تحریم بههای  روسیه رفت تا جایی که مقام
(Minzarari, 2022: 3ایددن سوءبرداشددت دربددار .)خطددای  ۀکددنش آمریکددا و غددرب، زمینددوا ۀ

 وجود آورد. جنگ را به های هزینه ۀمحاسباتی پوتین دربار
ایدن   پیشدینۀ  ،ب برای همراهی با اوکراین، باید اشاره کدرد غر ارادۀ گرفتن کم دست زمینۀدر 

، بدار بعدد از جندگ سدرد     ین. نخسدت گدردد  برمی 1۹۹۹کوزوو در سال  ماجرایبه  پوتین  کیتاکت
منت در  و سدپ    کرد استفاده می زمینی خود نیروهای برای فرستادنهای ساده  کرملین از تاکتیک

هدا   نشینی یدا پدذیرش وضدعیت توسدط آن     عقب فشار به مسکو برای برای غرب )ناتو( واکنش
در اوکدراین و در   2014در گرجسدتان، در سدال    200۸را در سدال   کیتاکت. پوتین این ماند می

 ,Kormychکندد )  آن را دوباره در اوکراین تکدرار مدی   اینکدر سوریه تکرار کرد و  201۵سال 

هدایش، تصدمیم حملده بده      مبه اقددا غرب  پیشینهای  واکنشبر اساس رهبر روسیه  (.1 :2022
  اوکراین را گرفت، اما انت ار این میزان از واکنش غرب را نداشت.

 در فرهنگ راهبردي روسيه« غرور»و « ترس»
 هدای  هدایی نسدبت بده نیدت     سوءبرداشتها و  برداشت  از گذشته، ،هر دو طرف روسیه و غرب

و  آورد وجدود مدی   نبده را بده  هدای دوجا  اند. یکی از عناصری که این سوءبرداشت یکدیگر داشته
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بر  1مینزاراریمتفاوت غرب و روسیه است. بسیار های سیاست خارجی  فرهنگ کند، تشدید می
رسدیدن بده اجمداع    برای گوها بخشی از فرهنگ سیاسی و گفت  از ن ر غرب،این باور است که 

 ،کنندده  شروعگو به این معنی است که طرف  اما از ن ر روسیه، شروع گفت ،شود می براوردن ر 
توانسدت بددون    زیرا اگدر قددرت بیشدتری داشدت، مدی      ،دیگری جز مذاکره نداشته است ۀچار
نکتۀ دیگدری کده بایدد اشداره کدرد،      (. Minzarari, 2022: 2اش را تحمیل کند ) گو ارادهو گفت

اروپایی جدیدی باید شکل بگیرد که روسدیه   برداشت پوتین و روسیه است که یک معماری پان
 .برخدوردار شدود  « قددرت بدزرگ  »آن حضور داشته باشد. روسیه انت دار دارد از امتیداز   نیز در 
بدا روسدیه   ، ممکنشکل  هر  کشورها باید به ۀکند هم دیگر روسیه این است که فکر می ذهنیت

و همکدارانش   2الدن اسدت.   چیدز  همه گواه خود ،این کشور یکیتیزیرا وزن ژئوپل ،سازش کنند
 ۀاش در نقش فرماندد  کند در قلعه عمیق روسیه این است که تصور می یکی از باورهایمعتقدند 

 . کنند متحد، قدرتش را تهدید می  ویژه ایانت های خارجی، به جهان نشسته است و قدرت
پدافنددی   هدای  حدق دارد مدرز   های رهبران روسیه این است که مسکو یکی دیگر از ذهنیت
حتدی در سدرزمین کشدورهای     ای، ویژهنفوذ  ۀحوز روسیه انت ار دارد از .خودش را داشته باشد

 Allanاش را در کشورهای همسایه دنبال کند ) دفاعی های هدفبرخوردار باشد تا بتواند  ،دیگر

and Others, 2021: 6).  را هدا   آنحاکمیت ملی کشورها و حق تعیین سرنوشدت   نوع تفکر،این
الملدل را مخددوش    کی و امنیدت بدین  برد. همچنین چنین نگرشی، ن دم ژئدوپلیتی   زیر سؤال می

ای را بده خداکش    های دیگر تااوز کند، منطقده  دهد به سرزمین زیرا به روسیه اجازه می ،کند می
 شود. جانبه همهیا حتی وارد جنگ  پیوسته سازد

با منافع امنیتی جهدانی در اروپدا، آسدیا، قطدب شدمال،       ییاوراسیا یروسیه خودش را قدرت
 یدوراهد  یدک  متحدد بدا    ایدانت  ارتباط باپوتین در  کند. نتین تصور میخاورمیانه و آمریکای 

رسدمیت   بده  «قدرت بدزرگ »یک عنوان  آمریکا روسیه را به مایل است، سو  یک از :است رو روبه
 بدر گسدترش  متحدد    دیگدر، ایدانت   سوی  متحد برداشته شوند. از  های ایانت تحریم و بشناسد

موضوع در کرملین خیلی استقبال این از کند و  تأکید میوسیه دموکراسی و حاکمیت قانون در ر
داخلی  امور رنزدیک با چین بهتر است که هرگز د ۀاساس، از ن ر پوتین، رابط این  . برشود نمی

 (. Stent, 2019: 325) کند مداخله نمیروسیه 
ار  اسدت و همکداری و رقابدت یدا تعد      نیهمتحد و روسیه، چند  ایانت ۀدرهرحال، رابط

کدرده   حمایت نسبی های غربی چین از روسیه در برابر تحریم گیرد. زمان اناام می صورت هم به
 ایدن   طرف اسدت. بده   اش در سوریه بی و نسبت به عملکرد روسیه در اوکراین و حضور ن امی

شود. رابطه با چین، به روسدیه امکدان    های دنیای پوتین محسوب می ترتیب، چین یکی از ستون 
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 یکنندد تدا ن مد    کند. همچنین، دو کشور تالش مدی  مشارکت پیدایی  حال در یبا قدرت دهد می
شود نتیاده گرفدت    بر اساس آنچه گفتیم، می. (Stent, 2019: 225) جهانی جایگزین ایااد کنند

دو مؤلفۀ پررنگ و همیشگی در سیاست خارجی روسیه هستند. مسکو به « ترس»و « غرور»که 
پندارد کده دیگدران نیدز     کوه و دیرپا، خود را در جایگاه قدرتی جهانی میای پرش پشتوانۀ پیشینه

هدا   رسمیت بشناسند. از سوی دیگر، نسبت به نیدت  باید به آن احترام بگذارند و جایگاه آن را به
پندارد کده دائدم در حدال تدالش بدرای       های کشورهای غربی بیمناک است و چنین می و هدف
شده، مسدیر را   یب ترس و غرور با سه سوءبرداشت اصلی مطرحزدن به مسکو هستند. ترک ضربه

 سازد. برای افتادن در سرازیری جنگ و بحران هموار می

  نتیاه
انت دار داشدتند    نداظران  بیشدتر وقتی وندیمیر پوتین دستور حمله بده اوکدراین را صدادر کدرد،     

 ایدراد  امی نیز دقیدق و بدی  کارزارهای ن   ۀها کارآمد باشند و برنام زمینه ۀنیروهای روسی در هم
ی هدا  . نشدانه سدازد  رحمانه نمایان می دوران صلح را بی های ها و ناکارآمدی کاستید. جنگ نباش

ها، ابزار  رود و برنامه روسیه پیش نمی نقشۀ روند جنگ بر اساسکه  ندزودی نشان داد به میدانی
سدایبری،   هدا  هاولیه، حملد موشکی  های ه. کارآمدی حملاست  نقص نبوده پوتین بی هایو تدبیر

هدای اولیده زیدادی را     در حد انت ار نبود و موفقیدت جنگ الکترونیکی و عملیات روانی روسیه 
 دست نیاورد. به

 عامدل  شود به چند عامل مربوط دانسدت:  در جنگ اوکراین را میهای ن امی روسیه  کاستی
هدای   ظرفیدت  مدورد  در کرملینرهبران و سوءبرداشت  ها برداشت ۀاینکه جنگ در نتیا نخست
اوکراین در برابر روسیه و واکنش غرب شدروع شدد.   های کنش متقابل  روسیه، توانمندین امی 
پاشدد.   مدی  ای به در بزند، کل ساختمان فدرو  کرد اگر ضربه اش این شد که مسکو فکر می نتیاه

ر تهدید ن دامی  اوکراین و غرب در براب شدن زودهنگام از تسلیمکرملین   آید که ن ر می چنین به
ه بود. تغییدر  برای حمله تدوین نکردخیلی دقیق و بلندمدتی   ۀبرنام و بسیار مطمئن بودروسیه 

تواند این مسئله را  چندان چشمگیر اولیه، می های جنگی بعد از دستاوردهای نه راهبرد و تاکتیک
  تأیید کند.

ن دامی   فرمانددهان  کده ایدن اسدت    های ن دامی خدودی   مسئلۀ دیگر در ارتباط با توانمندی
کده   ندد کرد تصور مدی  های نوین حساب کرده و جنگ  فنون بیش از اندازه روی اهمیتروسیه، 

 کندد و  دشمن را تضدعیف مدی   ،زن های دوربرد نقطه با موشک همراهعملیات روانی و براندازی 
 ۀغدرب دربدار   هایهشددار  نخواهدد بدود.   عدارف نیدروی مت  فرسدتادن نیازی بده  احتمال زیاد،  به

و همچنین اسدتقرار   2014کریمه در سال  سازی پیوستهبعد از « روسیه ترکیبیجنگ »توانمندی 
. بندابراین  ه بدود نف  زیادی به رهبران ن دامی روسدیه داد    به زن، اعتماد دوربرد نقطه حاتیتسل
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. بودند  بان گرفته آسا در اوکراین را بسیار دست رهبران روسیه توانمندی خود برای پیروزی برق
شده با دو مؤلفۀ اصلی فرهنگ راهبدردی روسدیه    های مطرح رسد ترکیب سوءبرداشت ن ر می به

و مدذاکره از موضدع   « قددرت جهدانی  »عندوان یدک    شدن بهو تالش برای شناخته« غرور»یعنی 
های خصمانه غرب، سبب شد کده تصدمیم    و نیت ها سهیدسناشی از « ترس»قدرت و همچنین 

پدذیر شدود. نتدایج میددانی نشدان       راین تسهیل و توجیه آن نیدز امکدان  پوتین برای حمله به اوک
سدوی   های رهبران، عامدل مدؤثری در هموارشددن مسدیر کشدورها بده       دهند که سوءبرداشت می
زا هستند و رهبران کشورها باید همواره بده وجدود ایدن عوامدل      های بحران کارگیری سیاست به

 های خود کاهش دهند. میمها را در تص کم آثار آن آگاه باشند و دست
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