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مقدمه
بعــد از روی کار آمــدن دولــت جدیــد اوكرايــن در ســال 2014 میــادی، 
مناســبات روســیه بــا جمهــوری اوکرایــن بــه ســردی گراییــد. گفتنی اســت 
ایــن کشــور بــا موقعیــت ممتــازی کــه در ســاحل دریــای ســیاه دارد، ارتباط 
بــا دریــاری مدیترانــه را فراهــم مــی کند و این مســأله برای تجارت روســیه 
و نیــز انتقــال انــرژی بــه تمــام کشــورهای منطقــه از اهمیــت باالیــی 
برخــوردار اســت. همیــن امــر ســبب شــد کــه روســیه در همــان ســال، شــبه 
جزیــره کریمــه را بــه خــاک خــود ضمیمــه کنــد تــا جایــگاه خــود را در رقابــت 
پذیــری جهانــی ارتقــا دهــد و اکنــون بــرای کســب مزایــای ژئوپلیتیــک، 
ــه ایــن  ــرای ضميمــه كــردن بقیــه خــاک اوکرایــن ب امنیتــی و اقتصــادی ب

کشــور یــورش بــرده اســت. 
عــاوه بــر آن، جمهــوری اوکرایــن شــوروی ســابق از جایــگاه نظامــی، 
جغرافیایــی و اقتصــادی ویــژه ای برخــوردار اســت. ایــن کشــور بــه عنــوان 
مرکز تجارت دریایی مهمی برای روســیه اســت و با دارا بودن مســاحتی 
بالــغ بــر 603.5 هــزار کیلومتــر مربــع دومیــن کشــور بــزرگ اروپــا بــه حســاب 

مــی آیــد و 44 میلیــون نفــر جمعیــت دارد. 
اقتصاد اوکراین بیش از آنچه برخی گمان می کنند، یک بازیگر تأثیرگذار 
در ســطح جهان اســت و اقدام پوتین رئیس جمهور روســیه در حمله به 
ایــن کشــور مؤیــد ایــن مدعــا اســت. قــدرت اوکرایــن عــاوه بــر موقعیــت 
راهبردی آن، ناشــی از منابع خدادادی در دو بخش کشــاورزی و معادن 
اســت. البتــه صنایعــی کــه از اتحادیــه جماهیــر شــوروی ســابق بــرای ایــن 
کشــور بــه ارث مانــده را نیــز نبایــد از یــاد بــرد. در حالیکــه پوتیــن از فرهنــگ 
و میــراث مشــترک و نیــز نــژاد مشــترک اســاوی در دو کشــور بــا عبــارات 
رمانتیــک ســخن مــی گویــد، امــا او از جنبــه راهبــردی مشــوق های آشــکار 

اقتصــادی اوکرایــن ســخنی بــه میان نمــی آورد. 
در طــول ســه دهــه گذشــته صدهــا شــرکت خارجــی نمایندگــی هایــی 
در تمــام نقــاط اوکرایــن و البتــه بیشــتر در مناطــق غربــی کــه همجــوار 



4 ابعاد اقتصادی و جمعیتی اوکراین در دیدگاه راهبردی روسیه

اتحادیــه اروپــا هســتند، دایــر کــرده انــد. از بزرگتریــن ســرمایه گــذاران مــی 
تــوان بــه بخــش فنــاوری اطاعــات و شــرکتهای خودروســازی آلمــان 
اشــاره کــرد تــا جاییکــه اوکرایــن بخــش مهمــی از زنجیــره صــادرات لــوازم 
خــودرو در اتحادیــه اروپــا بــه شــمار مــی رود. و در ایــن میــان، از ســرمایه 
گــذاری روســیه در اوکرایــن خبــری نیســت. افزایــش مشــارکت اقتصــادی 
ــه  ــا و اوکرایــن، ســبب شــده اســت کــه ایــن کشــور ب ــه اروپ ــان اتحادی می
عنــوان یــک نمونــه موفــق اقتصــادی لیبــرال غربــی نمــود یابــد. و ایــن 
مســأله ای اســت کــه بــه مــذاق مقامــات کرملیــن خــوش نمــی آیــد چــرا 
کــه روســیه انتظــار دارد اوکرایــن باعــث تقویــت اقتصــاد مســکو شــود نــه 

اینکــه در صــف دشــمنان مســکو قــرار گیــرد.
ایــن پژوهــش اهمیــت اقتصــادی اوکرایــن را زیــر ذره بیــن مــی بــرد و 
ــه ایــن کشــور قصــد  ــا تهاجــم ب ــه روســیه ب توضیــح مــی دهــد کــه چگون
دارد اقتصــاد خــود را کــه تــا کنــون تــا انــدازه زیــادی بــر درآمدهــای انــرژی 
ــه  ــان ب ــن پژوهــش در پای ــوده، تنــوع بخشــیده و رشــد دهــد. ای اســتوار ب
ماهیــت بعــد جمعیتــی اوکرایــن بــرای راهبــرد روســیه بــزرگ مــی پــردازد. 

نخست: افزایش اهمیت اقتصادی اوکراین
از تجزیــه اتحادیــه جماهیــر  در ســال 1991 میــادی کــه اوکرایــن بعــد 
ــرد. در  ــه ارث ب ــدل شــد، اقتصــاد دســتوری را ب ــه یــک کشــور ب شــوری ب
ایــن نــوع اقتصــاد تمامــی تصمیــم هــا در خصــوص تولیــد، ســرمایه گذاری 
و نــرخ گــذاری توســط حکومــت تعییــن مــی شــود. اوکرایــن در خصــوص 
صنایــع ســنگین و ایجــاد مجتمــع هــای صنایــع نظامــی کان تابــع برنامــه 
شــوروی بــود. بــه عبــارت دیگــر، اقتصــاد اوکرایــن در زمینــه اســتخراج 
معــادن و ســاخت موشــک هــای بالســتیک قــاره پیمــا ســرآمد بــود. امــا 

در زمینــه صنایــع مصرفــی اقتصــاد مــدرن چنــدان جایگاهــی نداشــت.  
اینگونــه بــود کــه اقتصــاد اوکرایــن اندکــی بعــد از اســتقال فروپاشــید 
و در اوایــل دهــه نــود تولیــد ناخالــص ملــی بیــش از 60 درصــد کاهــش 
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یافــت و نســبت تــورم بــرای تــوده مــردم اوکرایــن بــه بیــش از 10,000 
درصــد افزایــش یافــت. ایــن فروپاشــی اقتصــاد بــه معنــای فقــر مطلــق 
ــر از  5.50 دالر  ــا کمت ــواده هــا ب ــود. و بیــش از 50 درصــد خان و ریاضــت ب
در روز زندگــی مــی کردنــد)1). ایــن وضعیــت ســبب شــد کــه واحدهــای 
اقتصــادی خــرد و صنایــع کان ماننــد واحدهــای کان فــوالد بــه بخــش 
خصوصــی واگــذار شــوند. امــا در عیــن حــال، طبقــه ای کــه بــا عنــوان 
»الیگارشــی« شــناخته مــی شــدند و از نخبــگان شــوروی ســابق بودنــد و 
افــرادی کــه بــا دولــت زد و بنــد داشــتند، توانســتند بــا هزینــه ای انــدک، 
همچنــان ســیطره خــود را بــر واحدهــای صنعتــی بــزرگ و دیگــر واحدهــای 

تولیــدی مهــم حفــظ کننــد. 
هــای  شــرکت  بزرگتریــن  بــه  ابتــدا  در  »الیگارشــی«  اینکــه  رغــم  علــی 
اوکراینــی کمــک کــرد کــه قــدرت تولیــدی خــود را بازیابــد امــا دیــری نپاییــد 
ــا اســتفاده از روابــط خــود، رقبــا را از میــدان بــدر کــرده  کــه ایــن طبقــه ب
ــد. برخــی تخمیــن هــا  و حــوزه هــای اقتصــادی را در انحصــار خــود گرفتن
حاکــی از ایــن اســت کــه 50 درصــد تولیــد ناخالــص ملــی در اختیــار ایــن 
اقلیــت »الیگارشــی« قــرار داشــت. بــا وجــود فســاد گســترده، اقتصــاد 
اوکرایــن بــرای رشــد و یــا تنــوع بیشــتر بــرای مرحلــه بعــد از صنایــع کان و 
صنایعــی چــون فــوالد و آهــن و صنایــع اســتخراجی دســت بــه تکاپــو مــی 
زد. بــه عنــوان مثــال، در ســال 2006 میــادی محصــوالت فلزى عمده 43 
درصــد، تولیــدات فلــزی 10 درصــد و مــواد شــیمیایی 8.8 درصــد صــادرات 
ایــن کشــور را تشــکیل مــی داد)2). و در ســال 2021 میــادی، تولیــد 
ناخالــص داخلــی تقریبــا بــه 200 میلیــارد دالر و ذخیــره ارزی تقریبــا بــه  
31.6 میلیــارد دالر رســید. ایــن در حالیســت کــه در ســال 2020 میــادی، 

(1) Yuriy Gorodnichenko, Ukraine’s Economy Went from Soviet Chaos to Oligarch 
Domination to Vital Global Trader of Wheat and Neon and Now Russian Devasta-
tion, The Conversation, (March 21, 2022), Accessed on: March 23, 2022, https://bit.
ly/3quMmrF.

)2) همان.

https://bit.ly/3quMmrF
https://bit.ly/3quMmrF
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صــادرات تقریبــا بــه  68.24 میلیــارد دالر و میانگیــن رشــد تقریبــا بــه  3.4 
درصــد رســیده بــود)1).

در اقتصــاد اوکرایــن کشــاورزی از لحــاظ اهمیــت جایــگاه دوم را دارد. در 
قدیــم اوکرایــن را بــه عنــوان »ســبد غــذای اتحادیــه جماهیــر شــوروی« 
ــا  ــا« و ی ــان اروپ ــوان »ســبد ن ــه عن ــن کشــور ب ــون ای مــی شــناختند و اکن
»ســبد غذای جهان« مطرح اســت؛ چراکه این کشــور قادر اســت امنیت 
غذایــی کشــورهای اروپایــی و دیگــر کشــورها را تأمیــن و تضمیــن کنــد. 
اوکرایــن از لحــاظ تولیــد برخــی محصــوالت در ســطح جهــان از ظرفیــت 
کشــاورزی باالیــی برخــوردار اســت بــه گونــه ای کــه صــادرات ایــن بخــش، 
45 درصد کل صادارت اوکراین را تشــکیل می دهد و وســعت زمینهای 
قابــل کشــت بالــغ بــر 40 میلیــون هکتــار اســت. آب و هــوای مناســب 
بــراى کشــاورزی و خــاک ســیاه حاصلخیــز ایــن کشــور را نســبت بــه روســیه 
متمایــز کــرده اســت. حــدود 71 درصــد مســاحت ایــن کشــور را زمینهــای 
کشــاورزی و 15 درصــد دیگــر را جنگلهــا بــه خــود اختصــاص داده اســت. 
تولیــد کل غــات ایــن کشــور بــه 50 میلیــون تــن رســید کــه از ایــن میــان 28 
ميليــون تــن را گنــدم بــه خــود اختصــاص داد و ایــن کشــور بــا دارا بــودن 
18.1 میلیــون تــن صــادرات از لحــاظ صــادرات گنــدم در جهــان، جایــگاه 
ششــم را داراســت (انتظــار مــی رفــت در ســال 2022 میــادی، اوکرایــن 
12 درصــد صــادرات گنــدم جهــان را تأمیــن کنــد) همچنیــن ایــن کشــور از 
لحــاظ صــادرات ذرت در جایــگاه چهــارم قــرار دارد. ایــن در حالیســت کــه از 
لحــاظ میــزان تولیــد، اوکرایــن در جایــگاه ســوم قــرار دارد و از لحــاظ تولیــد 
جــو در جایــگاه دوم جهانــی و در صــادرات جــو، جایــگاه چهــارم جهانــی را 
از آن خــود کــرده اســت. ایــن کشــور در صــادرات روغــن آفتابگــردان جایــگاه 
اول را دارد و بــا تولیــد ســاالنه 81 تــن در تولیــد و صــادرات ایــن محصــول، 
جایــگاه ســوم را داراســت. ایــن در حالیســت کــه میــزان صــادارت میــوه بــه 

)1) نشــریه الکترونیــک األنبــاء، اوکرایــن در مرکــز توجــه جهــان قــرار مــی گیــرد.. حقایــق پنهــان کــه از 
https:// ،ــر مــی دارد،27 فوریــه 2022م، تاريــخ بازدیــد: 22 مــارچ 2022م اقتصــادی ایــن کشــور پــرده ب

.3uf6NtX/bit.ly

https://bit.ly/3uf6NtX
https://bit.ly/3uf6NtX
https://bit.ly/3uf6NtX
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55 هــزار تــن، صــادرات گوشــت بــه 450 هــزار تــن و صــادرات مــرغ بــه 431 
هــزار تــن رســیده اســت)1). 

و در بخــش اســتخراج فلــزات، اوکرایــن بــا تولیــد تقریبــا 60 میلیــون تــن 
آهــن در جایــگاه ششــم جهانــی قــرار دارد و از لحــاظ ذخایــر تقریبــا 30 
میلیــارد دالری در جایــگاه دوم جهانــی جــای گرفتــه اســت. همچنیــن 
ایــن کشــور در میــان کشــورهای اروپایــی از لحــاظ میــزان ذخایــر جیــوه در 
جایــگاه دوم و از لحــاظ ذخایــر گوگــرد جایــگاه اول را بــه خــود اختصــاص 
داده اســت و از لحــاظ ذخایــر ســنگ معــدن تیتانیــوم جایــگاه دهــم را در 
کل جهــان از آِن خــود کــرده اســت. و بزرگتریــن کشــور اروپایــی در زمینــه 
ذخايــر اورانیــوم خــام بــه شــمار مــی رود. از نظــر ذخايــر ســنگ منگنــز ( 
یعنــی 2.3 میلیــارد تــن کــه 12 درصــد ذخايــر منگنــز جهــان را شــامل مــی 

شــود) در جایــگاه دوم جهانــی قــرار دارد.
امــا در حــوزه صنعــت، اوکرایــن در صــادرات توربیــن هــای نیروگاههــای 
ــرژی هســته ای جایــگاه چهــارم در ســطح جهــان و در زمینــه صــادرات  ان
ســاح بــه میــزان یــک میلیــارد دالر در جایــگاه دوازدهــم قــرار دارد. ایــن 
کشــور تقریبا 30 درصد کارخانجات شــوروی ســابق را به ارث برده اســت 

کــه تقریبــا 700 هــزار نیــروی کار در آنهــا مشــغول بــه کار هســتند)2). 
فنــاوری اطاعــات از دیگــر صنایــع مهــم در حــال رشــد اوکرایــن به حســاب 
مــی آیــد و 26 درصــد درآمــد ایــن کشــور در ســال 2021 میــادی را به خود 
اختصــاص داده اســت و نقطــه قــوت اوکرایــن در ایــن زمینــه، تولیــد گاز 
نئــون در ایــن کشــور اســت و ایــن گازی خنثــی و عنصــر اصلــی در صنعــت 
لیــزر اســت کــه در ســاخت تراشــه هــا کاربــرد دارد. در ســال 2021 میــادی 
خدمــات فنــاوری اطاعــات بزرگتریــن صــادارت اوکراین بــه ایاالت متحده 
را تشــکیل داده اســت و 90 درصــد شــبه رســاناهای مرتبــط بــا گاز نئــون 

)1) وب ســایت العربــي الجديــد، امکانــات فــراوان و توانمندیهــای انــدک، 23 فوریــه 2022م، تاريــخ 
.3JyXMCb/https://bit.ly 2022م،  مــارچ   22 بازدیــد: 

)2) وب ســایت مرکــز مطالعــات الکــردی، جنــگ اوکرایــن؛ انگیــزه هــا، زمینــه و نتایــج احتمالــی، 04 مــارچ 
.3D0Q3KR/https://bit.ly ،2022م، تاريــخ بازدیــد: 22 مــارچ 2022م

https://bit.ly/3JyXMCb
https://bit.ly/3JyXMCb
https://bit.ly/3D0Q3KR
https://bit.ly/3D0Q3KR
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در امریــکا از اوکرایــن وارد مــی شــود)1). 
از ســال 2014 میــادی یعنــی هنگامــی کــه روســیه بــا ضمیمــه کــردن 
ــزه هــای جدایــی خواهــی در  ــه انگی ــه خــاک خــود ب ــره کریمــه ب شــبه جزی
شــرق اوکرایــن دامــن زد، اقتصــاد اوکرایــن کــم کــم و بــه صــورت ریشــه 
ای بــه ســوی غــرب گرایــش پیــدا کــرد. ایــن تحــوالت تــا حــد زیــادی تمایــل 
ــر  ــه ایجــاد مناســبات اقتصــادی و سیاســی مســتحکم ت ــی هــا ب اوکراین
بــا اروپــا و کاهــش تجــارت بــا روســیه را قــوی تــر کــرده و بــه آن ســرعت 
بخشــید. دولــت کییــف بــی درنــگ در خصــوص تفاهمنامــه تجــاری بــا 
اتحادیــه اروپــا وارد مذاکــره شــد و آن را بــه امضــا رســاند و بدنبــال آن 
بیشــتر کاالهــای صادراتــی مشــمول کاهــش تعرفــه و یــا حذف آن شــدند 
و در نتیجــه، اتحادیــه اروپــا بــه بزرگتریــن شــریک تجــاری اوکرایــن بــدل شــد 
و تقریبــا 40 درصــد محمولــه هــای صادراتــی راهــی اروپــا مــی شــوند. و بــا 
ظهــور نقــش پــر رنــگ کاالهــای اوکراینــی در بازارهــای جهانــی، اوکرایــن 

بــه بخــش مهمــی از اقتصــاد جهانــی بــدل شــده اســت. 
از میــان 30 نــوع معــدن کــه از نظــر اتحادیــه اروپــا بــرای آینــده جهــان بســیار 
مهــم اســت، حداقــل 21 نــوع آن در اوکرایــن وجــود دارد. یکــی از دالیلــی 
کــه بانــک ســرمایه گــذاری اروپــا EIB)) اوکرایــن را بــرای ســرمایه گــذاری 
برگزیــده و ســبب شــده اســت کــه ایــن کشــور بتوانــد بیشــترین اعتبــارات 
ســرمایه گــذاری از ایــن بانــک دریافــت کنــد، وجــود امکانــات فــراوان در 
ــن کشــور اســت. تنهــا در ســال 2021 میــادی بانــک ســرمایه گــذاری  ای
اروپــا حــدود 554 میلیــون یــورو در بخــش زیرســاختهای حیاتــی در سراســر 
ایــن کشــور ســرمایه گــذاری کــرده اســت کــه بیشــتر از 60 درصــد وامهــای 
ایــن بانــک بــه ایــن منطقــه را بــه خــود اختصــاص مــی دهــد. اینگونــه بــود 
کــه در اوایــل ســال 2018 میــادی اقتصــاد اوکرایــن رشــد ســریعی کــرد و 

(1) Yuriy Gorodnichenko, Ukraine’s Economy Went from Soviet Chaos to Oligarch 
Domination to Vital Global Trader of Wheat and Neon and Now Russian Devastation, 
Ibid.
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حجم آن نســبت به ســال 2008 میادی تقریبا 80 درصد بیشــتر شــد)1). و 
از اقتصــاد شــوروی نامتــوازن بــه یــک اقتصــاد مــدرن متنــوع تبدیــل شــد. 
ایــن امــر ســبب شــد کــه بروکســل بــرای گســترش تجــارت دو جانبــه بــا 
کییــف در میــان مــدت و دراز مــدت، امکانــات فراوانــی را در نظــر بگیــرد. 
از اینجــا مشــخص مــی شــود کــه انگیــزه اقتصــادی از حملــه روســیه بــه 
اوکرایــن در قلــب راهبــرد روســیه قــرار دارد و کمتــر از انگیــزه های امنیتی 

و نظامــی نیســت. 

دوم: جایگاه اوکراین در شکوفایی اقتصاد روسیه
برای درک تهدید اقتصادی که مســکو بخاطر از دســت دادن مناســبات 
اقتصــادی بــا کییــف احســاس کــرد، بایــد ابتــدا بــه ماهیــت روابــط تجــاری 
ــرد. بجــز کاالی نفــت و صــادرات آن، روســیه  ــی ُب ــن دو کشــور پ ــان ای می
نــدارد. مشــکات اقتصــادی در  خاصیــت انعطــاف پذیــری اقتصــادی 
اواســط ســال 2010 میــادی و اقبــال کشــورهای غربــی بــه اوکرایــن 
ســبب شــد کــه روســیه بــا ضمیمــه کــردن شــبه جزیــره کریمــه بــه خــاک 
خــود، اقتصــاد خــود را توســعه بخشــد. ایــن طــرح روســیه در کوتــاه مــدت 
منطقــی بــه نظــر مــی رســید امــا در دراز مدت نتوانســت ثبــات اقتصادی 
الزم بــرای تقویــت اقتصــاد روســیه را تحقــق بخشــد و چــه بســا کــه بــه 

نابســامانی آن دامــن زد. 
در اوایــل ســال 2014 میــادی قیمــت نفــت رونــد نزولــی را در پیــش 
گرفــت؛ در نتیجــه، روســیه کــه مهمتریــن صــادرات آن را نفت تشــکیل می 
داد، میلیاردهــا دالر زیــان دیــد. عــاوه بــر آن، رشــد تولیــد ناخالــص ملــی 
نیــز کــم شــد و بخاطــر چندیــن عامــل از جملــه انقبــاض اقتصــادی، رکــود 
ــرای نجــات اقتصــاد و اقتــدار  اقتصــادی بســیار نزدیــک بــود)2). روســیه ب
ــن  ــاز داشــت. در عیــن حــال، اوکرای ــه یــک راه حــل ســریع نی نظــام خــود ب

)1)  سایت العربي الجديد، اقتصاد اوکراین.. امکانات فراوان، توانمندیهای اندک.
(2) TRADING  ECONOMICS, Russia GDP Growth Rate, 1995-2019 Data, 2020-2022 
Forecast, Historical Chart, Accessed: March 22, 2022, https://bit.ly/3IrtCzu.

https://bit.ly/3IrtCzu
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نیــز دیگــر چنــدان بــه روســیه تمایــل نشــان نمــی داد. همیــن امــر موجبــات 
نگرانــی روســیه را فراهــم کــرد کــه مبــادا ایــن مســأله ســرآغازی باشــد بــر 
ــا اوکرایــن بیشــترین بهــره را از  ــا از گســترش تجــارت ب اینکــه اتحادیــه اروپ
آِن خــود کنــد و یــا اینکــه بطــور کامــل آن را در اقتصــاد خــود ادغــام کنــد.  
دو کشــور اوکرایــن و روســیه از دیربــاز شــراکت اقتصــادی داشــتند و 
بیــش از یــک ســوم صــادرات گاز روســیه از طریــق خطــوط لولــه ای عبــور 
مــی کنــد کــه روســیه در خــاک اوکرایــن احــداث کــرده اســت. عــاوه بــر 
آن، تــا قبــل از ســال 2013 میــادی بیشــترین حجــم تجــارت اوکرایــن را 
ــه ای  ــه گون ــه خــود اختصــاص داده بــود ب ــا روســیه ب مبــادالت تجــاری ب
کــه ایــن کشــور بــه تجــارت بــا روســیه تکیــه کــرده بــود)1). در اواخــر ســال 
2013 میــادی دولــت اوکرایــن » تفاهمنامــه مشــارکت و تجــارت آزاد 
« را بــا اتحادیــه اروپــا بــه امضــا رســاند کــه زمینــه ادغــام در بخشــهای 
تجــاری اروپــا را فراهــم ســاخته و وابســتگی ایــن کشــور بــه روســیه را 
کاهــش مــی داد. اگــر اوکرایــن بــه اتحادیــه اروپــا بپیونــدد، دیگــر امــکان 
پیوســتن بــه اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا را نــدارد. گفتنــی اســت اتحادیــه 
اقتصــادی اوراســیا بــه ابتــکار و رهبــری روســیه بــرای مقابلــه بــا اتحادیــه 
اروپا و نشــان دادن اقتدار روســیه و افزایش همگرایی کشــورهای بســا 
شــوروی ایجــاد شــده اســت)2). روســیه بــرای اینکــه ســیطره اقتصــادی 
خــود بــر اوکرایــن را حفــظ کنــد، توانســت مســئولین وقــت اوکرایــن را از 
امضــای تفاهمنامــه بــا اتحادیــه اروپــا منصــرف كنــد و همیــن مســأله 

ســقوط دولــت یانوکوویــچ کــه بــه روســیه نزدیــک بــود، را رقــم زد. 
بعــد از آن، کــه در ســال 2014 میــادی دولــت غربگــرا در اوکرایــن روی 
کار آمــد، روســیه حمایــت از منافــع خــود را در اولویــت قــرار داد. اندکــی 
بعــد از آنکــه روســیه شــبه جزیــره کریمــه را بــه خــاک خــود ضمیمــه کــرد، 

(1) Pifer, Steven, Heading for (Another) Ukraine-Russia Gas Fight?, (August 30, 
2019), Accessed: March2022  ,22  , https://brook.gs/3u7vBnm.
(2)  Avedissian, Karena, Fact Sheet: What Is the Eurasian Economic Union?, (Nov. 
03, 2019), Accessed on: March 22, 2022, https://bit.ly/3ilTHFN.
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مجلــس دومــای روســیه بــه خــروج از توافقنامــه خارکــف ســال 2010 رای 
داد. بــه موجــب ایــن قــرارداد روســیه در مقابــل اجــاره پایــگاه دریایــی در 
دریــای ســیاه در سواســتوپل، بــرای گازی کــه از طریــق اوکرایــن صــادر 
مــی شــد تخفیــف هایــی را در نظــر مــی گیــرد. ایــن قــرارداد از ســال 2017 

میــادی اجرایــی شــده و تــا 25 ســال اعتبــار دارد)1).
در آن زمــان بــه دلیــل کاهــش بهــای نفــت، بــرای روســیه مقــدور نبــود کــه 
ســاالنه حــدود 4 میلیــارد دالر را بــرای ایــن قــرارداد هزینــه کنــد. عــاوه 
ــر آن، شــبه جزیــره کریمــه روســیه را قــادر مــی كنــد بــه منابــع طبیعــی  ب
سرشــار شــرق اوکرایــن دسترســی داشــته باشــد. تنهــا آبهــای اطــراف 
شــبه جزیــره کریمــه کــه روســیه آن را بخشــی از خــاک خــود مــی دانــد، 
میلیاردهــا متــر مکعــب نفــت و گاز را در خــود ذخیــره دارد)2). بــا ضمیمــه 
کــردن شــبه جزیــره کریمــه، روســیه توانســت تولیــد انــرژی طبیعــی خــود 
را افزایــش داده و دسترســی اوکرایــن را بــه مناطقــی کــه قبــا تحــت 
ســیطره داشــت قطــع کــرد. امــا اوکرایــن آب شــبه جزیــره کریمــه را قطــع 
کــرد کــه موجــب کــم آبــی ایــن منطقــه شــد. ایــن امــر مقامــات روســیه 
را بــر آن داشــت تــا بــرای تأمیــن آب مــورد نیــاز ســاکنان ایــن شــبه جزیــره 

مبالــغ زیــادی هزینــه کنــد. 
در واقــع، اقدامــات روســیه در شــبه جزیــره کریمــه پاســخی در مقابــل 
ــرای کاهــش  ــه عنــوان راه حــل خــودکار ب انقبــاض اقتصــادی روســیه و ب
اقتصــاد ایــن کشــور بــود. ایــن راه حــل هــر چنــد در آن زمــان منطقــی 
ــا افزایــش درگیــری چیــزی جــز شــدت وخامــت  بــه نظــر مــی رســید امــا ب
اقتصادی روســیه را در پی نداشــت و تحریمهای اقتصادی که از ســوی 

کشــورهای غربــی اعمــال شــد، مزیــد بــر علــت شــد. 

(1) TASS, Kiev Undermines Opportunities for Improvements in Donbass.. Russian 
Negotiator, (April 23, 2020), Accessed on: March 21, 2022, https://bit.ly/3wudMC5.
(2) Cohen, Ariel, As Russia Closes In On Crimea’s Energy Resources, What Is Next 
For Ukraine?, Forbes, (Feb. 28, 2019), Accessed on: April 23, 2020, https://bit.ly/
3JAohre.
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روســیه در واکنــش بــه ایــن تحریمهــا تــاش کــرد هرچــه بیشــتر عرصــه را بــر 
اقتصــاد اوکرایــن تنــگ تــر کنــد. در ســال 2018 میــادی روســیه تنگــه کــرچ 
کــه ارتبــاط بنــدر اصلــی اوکرایــن در ماریوپــول را بــا بقیــه جهــان تأمیــن مــی 
کنــد، بــه محاصــره در آورد. ایــن امــر بــر میزان صــادرات اوکراین تأثیر منفی 
گذاشــت و حــدود 400 میلیــون دالر بــه ایــن کشــور آســیب زد و رشــد 
اقتصــادی ایــن کشــور را نیــز مختــل کــرد)1). روســیه بــازی بــی نتیجــه ای را 
پیــش مــی بــرد؛ اگــر ایــن کشــور نتوانــد یــک شــراکت ســود آور اقتصــادی 
بــا اوکرایــن داشــته باشــد، هیــچ کشــور دیگــری نیــز نبایــد چنیــن شانســی 

را داشــته باشــد. 
در ســال 2020 میــادی بــار دیگــر بــرآورد اقتصــاد روســیه چنــدان نویــد 
بخــش نبــود. در طــی چنــد ســال اخیــر میانگیــن رونــد رشــد اقتصاد روســیه 
بــه شــکل معنــاداری کنــد شــد. در ســال 2019 میــادی تولیــد ناخالــص 
ملــی روســیه تنهــا بــه میــزان 1.3 درصــد رشــد داشــت ایــن در حالیســت 
کــه در ســال 2018 میــادی رشــد آن 2.5 درصــد بــوده اســت)2). بــا کاهــش 
بهــای نفــت در اوایــل ســال 2020 میــادی روســیه دیگــر تــوان هزینه برای 
کشــف و اســتخراج چاههــای نفتــی را نداشــت. در عیــن حــال، شــهروندان 
روســی بــر ایــن بــاور بودنــد کــه تصــرف شــبه جزیــره کریمــه و درگیــری 
مــداوم در شــرق اوکرایــن هزینــه هــای اضافــی بــر اقتصاد روســیه تحمیل 
کــرده و موجــب کوچکتــر شــدن اقتصــاد ایــن کشــور مــی گــردد)3).  ایــن 
درگیریهــا ســبب شــد کــه تولیــد بخــش صنعتــی در دونیتســک بــه میــزان 
60 درصــد و در لوگانســک بــه میــزان 80 درصــد کاهــش یابــد. در نتیجــه، 
منطقــه دونبــاس کــه قبــا از لحــاظ اقتصــادی رونــق داشــت، در رکــود 
اقتصــادی فــرو رفــت. بــا فرارســیدن ســال 2017 میــادی صــادرات ایــن 

(1) BBC, Russian Import Ban Fuels Food Price Rises, (August 19, 2014) , Accessed 
on: March 21, 2022, https://bbc.in/3udPTMi.
(2) The Moscow Times, Russia GDP Growth Almost Halves in 2019, (Feb. 03, 2020), 
Accessed on: March212022 , , https://bit.ly/34YUXeT.
(3) Aslund, Anders, Atlantic Council, Russia Loses Leverage as Ukrainian Exports 
Go Global, (Feb. 20, 2020), Accessed on: March 21, 2022, https://bit.ly/3Jy5Lzy.
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منطقه به میزان 10 درصد کاهش یافت؛ این در حالیست که بر اساس 
آمــار اوکرایــن در ســه ســال قبــل از آن، ســهم صــادرات ایــن منطقــه 25 
درصــد بــوده اســت. در مناطــق تحــت ســیطره جدایــی خواهــان 25 واحــد 
صنعتــی و کارخانــه و 41 معــدن زغــال ســنگ در دونتیســک و لوگانســک 
تعطیــل شــدند و فعالیــت برخــی واحدهــای تولیــدی دیگــر نیــز کاهــش 
یافــت. و نــرخ بیــکاری در ایــن دو منطقــه بــه ســطحی بســیار باالتــر از 
میانگیــن کل کشــور رســید. در ســال 2021 میــادی کــه نــرخ بیــکاری در 
کشــور بــه میــزان 9.2 درصــد بــود، ایــن نــرخ در دونیتســک بــه 14.5 درصــد 
و در لوگانســک بــه 15.2 درصــد رســیده بــود. و حــدود 1.4 میلیــون نفــر 
از منطقــه دونبــاس آواره شــدند و دو فــرودگاه بیــن المللــی مهــم در 

دونیتســک و لوگانســک نیــز تعطیــل شــد)1).
آنچــه کــه هزینــه مضاعــف بــر دولــت روســیه تحمیــل کــرد ایــن امــر بــود که 
ایــن کشــور حقــوق بازنشســتگان و نیــز حقــوق کارمنــدان بخــش دولتــی 
در دو منطقــه جدایــی خــواه در شــرق اوکرایــن را پرداخــت مــی کــرد؛ 
زیــرا کییــف بعــد از جنــگ ســال 2014 میــادی پرداخــت حقــوق کارمنــدان 
بخشــهای دولتــی در مناطــق تحــت ســیطره جدایــی خواهــان را متوقــف 
از  ای  بخــش عمــده  کــه  از صنایــع ســنگینی  بســیاری  کــرد. همچنیــن 
درآمدهــای دونبــاس را تأمیــن مــی کــرد نیــز بــه تعطیلــی کشــانده شــد. 
و ایــن دو منطقــه جدایــی طلــب دیگــر تعامــات بــا گریونــای اوکرایــن 
ــه عنــوان پــول رســمی  ــل روســیه را ب ــه جــای آن روب ــار گذاشــته و ب را کن
اســتفاده کردنــد. اکنــون مــدارس محلــی نیــز سیســتم آموزشــی اوکرایــن 
را کنــار گذاشــته انــد و سیســتم آموزشــی روســیه را اجــرا مــی کننــد. در 
ســال 2021 میــادی والدیمــر پوتیــن بــه دولــت خــود دســتور داد کــه 
موانــع موجــود بــر ســر صــادرات و واردات میــان روســیه و بخشــهایی از 
دونیتســک و لوگانســک برطــرف شــود. ایــن تصمیــم مســکو بــرای ایــن 

(1) Emerging Europe, Frozen Conflict Brings Economic Stagnation to Ukraine’s 
Donbas Region, (March 24, 2022), Accessed on: March 24, 2022, https://bit.ly/3I-
AzuXq.
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بــود کــه تحریــم ایــن دو منطقــه توســط ســایر مناطــق اوکرایــن را جبــران 
کنــد)1).

اوکرایــن توانســت بــا کســب شــرکای تجــاری متعــددی، وابســتگی خــود 
را بــه روســیه کاهــش دهــد و در نتیجــه، تأثیــر و نفــوذ غربیهــا در اوکرایــن 
بیشــتر شــد. پوتیــن کــه تــاش دارد محبوبیــت خــود را در میــان مــردم 
بــود کــه مبــادا رکــود اقتصــادی  ایــن نگــران  از  روســیه تقویــت کنــد، 
روســیه بــه محبوبیــت وی صدمــه ای بزنــد. و آمارهــای اوکرایــن مبنــی 
بــر کاهــش چشــمگیر وابســتگی ایــن کشــور بــه واردات از روســیه کــه بــه 
معنــای همگرایــی بیشــتر بــا اتحادیــه اروپــا از طریــق تنــوع بخشــیدن بــه 
ــه ایــن نگرانــی دامــن زد.  شــرکای تجــاری و کاالهــای صادراتــی اســت، ب
رونــق اقتصــادی اوکرایــن در مقابــل رکــود اقتصــادی روســیه، ایــن پیــام را 
بــه رهبــران کرملیــن مــی رســاند کــه ممکــن اســت شــهروندان شــبه جزیره 
ــد، از  کریمــه کــه تحــت ســیطره روســیه از رکــود اقتصــادی رنــج مــی برن
روســیه روگــردان شــده و در صــدد تنــوع بخشــیدن بــه شــراکت هــای 
تجــاری بــا اتحادیــه اروپــا برآینــد. در چنیــن شــرایطی کــه اوضــاع اقتصــادی 
روســیه تاریــک بــود، کرملیــن بایــد دنبــال فرصــت هــای اقتصــادی جدیدی 
مــی بــود کــه بتوانــد اقتصــاد خــود را تقویت نمايــد و پوتین نیز محبوبیت 

مردمــی خــود را احیــا کنــد. 
روســیه بــر ایــن بــاور اســت کــه بــا ضمیمــه کــردن اقلیــم دونبــاس در شــرق 
اوکرایــن بــه خــاک خــود، دســتاورد اقتصــادی کانــی را محقــق كنــد کــه 
در دراز مــدت مــی توانــد موجــب رونــق اقتصــادی روســیه گــردد. البتــه 
ســالها بــود کــه  روســیه بــه دونبــاس بخاطــر ظرفیــت هــای اقتصــادی و 
تجــاری زیــادی کــه دارد، چشــم دوختــه بــود. ایــن منطقــه کــه تقریبــا 52.3 
هــزار کیلومتــر مربــع مســاحت دارد در جنــوب شــرق اوکرایــن واقــع اســت 
و بخاطــر منابــع طبیعــی و صنایــع ســنگین و زمینهــای زراعتــی کــه دارد 

)1) وبــگاه الشــرق، منطقــه دونبــاس کجاســت کــه منبــع تنــش در مرزهــای روســیه و اوکرایــن اســت؟ 
.3Nx87ku/https://bit.ly ،02 دســامبر 2021م، تاريــخ بازدیــد: 24 مــارچ 2022م
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و نیــز بخاطــر فراوانــی معــادن آهــن و زغــال ســنگ در ایــن منطقــه کــه در 
بســیاری از صنایــع و نیروگاههــای تولیــد بــرق و نیــز در گرمایــش بــه کار 
مــی رود، تــا ســال 2014 میــادی بــا عنــوان »ســبد صنعتــی و غذایــی« 
اوکرایــن از آن یــاد مــی شــد. آمارهــای رســمی جمعیــت اقلیــم دونبــاس 
ــد کــه 56 درصــد آنهــا اوکراینــی و  را حــدود 4 میلیــون نفــر ذکــر کــرده ان
حــدود 38 درصــد دیگــر از نــژاد روســی هســتند امــا زبــان رایــج در ایــن اقلیم 
ــاز روســی بــوده و هنــوز هــم رواج دارد. از ایــن رو اســت کــه ایــن  از دیرب
اقلیــم بعــاوه شــبه جزیــره کریمــه نقــش مهمــی در بــه قــدرت رســیدن 
احــزاب طرفــدار مســکو قبــل از حــوادث 2014 میــادی داشــت. دونبــاس 
خواســتگاه اصلــی رهبــران و محبوبیــت »حــزب مناطــق« بــود. ایــن حــزب 
کــه طرفــدار روســیه بــود از ســال 2010 تــا پایــان ســال 2013 میــادی بــر 

اوکرایــن حکومــت کــرد)1). 
کلمــه دونبــاس از ترکیــب »دون« از دونیتســک و »بــاس« از باســین بــه 
زبــان روســیه گرفتــه شــده کــه بــه معنــای » حوضــه دونیتســک« اســت. 
ایــن اســم از حوضــه زغــال ســنگ گرفتــه شــده اســت کــه در ســال 1721 
میــادی کشــف و بنــام رود دونیتــس کــه از ایــن منطقــه مــی گــذرد، 
نامگــذاری شــد. در اوایــل قــرن 19 میــادی حوضــه دونیتســک مــورد 
بهــره بــرداری قــرار گرفــت و بــا حلــول ســال 1913 میــادی 87 درصــد 

زغــال ســنگ روســیه را ایــن حوضــه تولیــد مــی کــرد)2). 
اقلیــم دونبــاس، دو منطقــه هــم مــرز بــا روســیه یعنــی دونیتســک و 
ایــن دو منطقــه جدایــی طلــب  بــر گرفتــه اســت. و  را در  لوهانســک 
طرفــدار روســیه کــه اخیــرا روســیه اســتقال آنهــا را بــه رســمیت شــناخته، 
در شــرق اوکرایــن قــرار دارد و زبــان آنهــا روســی اســت. گفتنــی اســت ایــن 

)1) وبــگاه الجزيــرة نــت، چــرا روســیه بــه دو منطقــه دونیتســک و لوگانســک در اقلیــم دونبــاس شــرق 
https://bit. 2022م،  مــارچ   24 بازدیــد:  تاريــخ  2022م،  ژانویــه   28 اســت؟  دوختــه  چشــم  اوکرایــن 

.3IFgkPY/ly
)2) پایــگاه اینترنتــی الشــرق، منطقــه دونبــاس چیســت کــه منبــع تنــش در مرزهــای روســیه و اوکرایــن 

اســت؟ 
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دو منطقــه بعــد از ســال 2014 میــادی از ســیطره کییــف خــارج شــده 
انــد. دونیتســک مهمتریــن شــهر در زمینــه اســتخراج معــادن و یکــی از 
مراکــز مهــم تولیــد فــوالد اوکرایــن بــه حســاب مــی آیــد. امــا لوگانســک 
یــک شــهر صنعتــی اســت. و حوضــه دونبــاس کــه هــم مــرز بــا روســیه 
اســت در ســواحل شــمالی دریــای ســیاه، ذخیــره ذغــال ســنگ فراوانــی را 

در خــود جــای داده اســت.
همیشــه از نــگاه روســیه، بندرهــای دریایــی منافــع کان ژئواســتراتژیک و 
اقتصــادی بــوده انــد.  اگــر روســیه در ســیطره بــر شــهر ماریوپــول و بنــدر 
اودیســا موفــق شــود، در اینصــورت تقریبــا 80 درصــد از ســاحل اوکراینــی 
دریــای ســیاه را در ســیطره خــود در آورده اســت. ایــن امــر مــی توانــد 
فعالیــت تجــارت دریایــی اوکرایــن را قطــع نمــوده و در نتیجــه، ایــن کشــور 
را از دنیــای خــارج جــدا ســازد. امــا بنــدر دریایــی و تجــاری اودیســا کــه در 
ســاحل دریــای ســیاه قــرار دارد، یکــی از بزرگتریــن بنــادر آبهــای عمیــق در 
طــول ســاحل دریــای ســیاه و از مهمتریــن و پــر ازدحــام ترین بنادری اســت 
کــه میزبــان کشــتیهای زیــادی اســت. بــه نظــر مــی رســد کــه اگــر روســیه 
ــرای اقتصــاد خــود رقــم زده  ــر ایــن بنــدر تســلط یابــد هــدف بزرگــی را ب ب
و در عیــن حــال ایــن امــر مــی توانــد بــه تضعیــف اقتصــاد اوکرایــن منجــر 
شــود. از ایــن رو اســت کــه شــهر اودیســا از جملــه اهــداف اولیــه و مهــم 

حملــه نظامــی روســیه بــه اوکرایــن بــوده اســت.  
عــاوه بــر اهمیــت بنــدر ادویســا، ایــن شــهر خواســتگاه چندیــن شــرکت در 
زمینــه فنــاوری اطاعــات نیــز هســت کــه از جملــه آن می توان به شــرکت 
تبلیغاتــی »کریــون« اشــاره نمــود کــه نقــش بزرگــی در تولیــد شــبه رســانا 
و یــا تراشــه هــای الکترونیکــی در کل جهــان ایفــا مــی کنــد. ایــن شــرکت 
گاز نئــون و گازهــای دیگــر را تولیــد مــی کنــد امــا گاز نئــون کــه از مهمترین 
محصوالت این شــرکت اســت، برای بکار انداختن اشــعه لیزری اســتفاده 
ــکار مــی  ــرای حکاکــی روی تراشــه هــای الکترونیکــی ب مــی شــود کــه ب
رود. ایــن شــرکت اوکراینــی، عــاوه بــر گاز نئــون مــورد نیــاز چندیــن کشــور 
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اروپایــی، نیــاز کشــورهایی چــون ژاپــن، کــره جنوبــی، چیــن و تایــوان بــه 
ایــن گاز را نیــز تأمیــن مــی کنــد. ایــن گاز از جملــه مــواد و عناصــر مهــم و 
اساســی در ســاخت تراشــه هــای الکترونیکــی اســت. امــا مشــتری اصلــی 
ایــن شــرکت ایــاالت متحــده اســت کــه بیشــترین تولیــدات ایــن شــرکت را 
خریــداری مــی کنــد. تقریبــا 90 درصــد شــبه رســانای نئــون مــورد اســتفاده 

در ایــاالت متحــده، در اوکرایــن تولیــد مــی شــود)1). 

سوم: عامل جمعیت در اهمیت اوکراین برای روسیه
انگیزه های حمله روســیه به اوکراین، اکثرا آشــکار و قابل درک هســتند. 
امــا اندکــی تأمــل در ایــن موضــوع، از یــک ایــده اصلــی پــرده بــر مــی دارد 
و آن نگرانــی روســیه از ایــن امــر اســت کــه مبــادا بــا کاهــش جمعیــت 
روســیه، روزی فــرا برســد کــه آســیای میانــه ایــن کشــور را بــه کام خــود 
ــا کاهــش جمعیــت روســیه، جمعیــت کشــورهای  ــرد. همزمــان ب فــرو بب
ــه رو بــه افزایــش اســت و اگــر روســیه اوکرایــن را از دســت  آســیای میان

بدهــد، یعنــی جمعیــت نــژاد اســاو را از دســت داده اســت.  
روســیه اوکراین را بخشــی از دایره نفوذ خود می داند. زیرا چندین قرن، 
قســمت اعظــم ایــن کشــور بخشــی از امپراطــوری روســیه بــوده اســت و 
بخــش زیــادی از شــهروندان اوکراینــی بــه زبــان روســی صحبــت مــی کننــد. 
این کشــور تا قبل 1991 میادی که اســتقال یافت، بخشــی از اتحادیه 
جماهیــر شــوروی بــود. شــمار زیــادی از شــهروندان روســی کــه تقریبــا بــه 
8 میلیــون نفــر مــی رســند، در اوکرایــن زندگــی مــی کننــد و بیشترشــان در 
جنــوب و شــرق ایــن کشــور ســکونت دارنــد. عــاوه بــر نگاهــی که روســیه 
بــه کــی یــف دارد. یــک حقیقــت جمعیتــی نیــز بــرای مســکو بســیار مهــم 
اســت و آن ایــن اســت کــه بیــش از یــک ســوم ســاکنان اوکرایــن کــه اکثــرا 
ــد،  در بخشــهای شــرقی کشــور و در مجــاورت روســیه زندگــی مــی کنن

(1) Yuriy Gorodnichenko, Ukraine’s Economy Went from Soviet Chaos to Oligarch 
Domination to Vital Global Trader of Wheat and Neon – and Now Russian Devastation, 
Ibid.
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بــه زبــان روســی صحبــت مــی کننــد و خــود را بخشــی از ملــت روســیه 
مــی داننــد. از ســویی دیگــر، زبــان روســی در میــان شــهروندان اوکراینــی 
بخشــهای غربی و شــمالی کشــور نیز به صورت گســترده ای رواج دارد. 
طبــق قانــون کرملیــن، دولــت موظــف بــه حمایــت از »نژاد روس« اســت. 
البتــه برداشــت از ایــن قانــون بســیار آزاد اســت و افــرادی را کــه بــه زبــان 
روســی صحبــت مــی کننــد نیــز بــه راحتــی در بــر مــی گیــرد. مســکو بــرای 
توجیــه اقــدام خــود در حمایــت از مناطــق جدایــی طلــب در جنــوب شــرق 
اوکرایــن، حمایــت از منافــع نــژاد روســی را بهانــه قــرار داده و تــا آنجــا 
ــا روســیه جدیــد  ــا عنــوان نیــو روســیه ی پیــش رفتــه کــه از ایــن منطقــه ب

نــام بــرده اســت.  
در ســویی دیگــر، آســیای میانــه در قلــب بحــران قــرار دارد. ایــن منطقــه 
بخــش مهمــی از امپراطــوری و اتحادیــه جماهیــر شــوروی بــود و همیــن 
ــا مناطقــی کــه ملیــت هــا و نژادهــای متنوعــی  بــه مســکو اجــازه داد ت
انــد، تحــت ســیطره خــود در آورد. مشــروعیت  را در خــود جــای داده 
امپراطــوری روســیه بطــور مســتقیم بــر پاســداری از ســلطه ایــن کشــور 
بــر آســیای میانــه بنــا شــده اســت. روســیه بــا ایــن ســیطره مــی توانــد بــه 
ــی  ــا قدرتهــای غرب ــزرگ« ب ــازی ب ــه و در »ب ــر قــدرت ارتقــا یافت ــگاه اب جای
رو در رو گــردد. علــی رغــم اینکــه مقامــات روســیه در اظهــار نظرهــای 
رســمی خــود گفتــه انــد کــه بــا دو جهــان اســام و مســیحیت کــه در 
منطقــه آســیای میانــه همزیســتی داشــته باشــند مشــکلی ندارنــد، امــا 
افــکار عمومــی روســیه بــر ایــن بــاور اســت کــه هرچــه زمــان مــی گــذرد، 
مفاهیم اســامگرایی و تروریســم بیشــتر در منطقه آســیای میانه رواج 
یافتــه و پیوندهــای تاریخــی و فرهنگــی ایــن منطقــه بــا روســیه کــم رنــگ 
تــر مــی شــود. و بــه محــض اینکــه روســیه اوکرایــن را از دســت بدهــد، 
نفــوذ و تأثیــر جمعیــت اســاوی تبــار در مقایســه بــا جمعیــت آســیای 
میانــه و قفقــاز کــه اکثــر آنهــا مســلمان هســتند، کاهــش مــی یابــد. زیــرا 
در اینصــورت در مقابــل پنــج کشــور اســامی در آســیای میانــه تنهــا دو 
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کشــور اســاوی یعنــی روســیه و بــاروس باقــی مــی ماننــد. 
از اینجا به خوبی نمایان می شود که روسیه در برابر چالش رویکردهای 
متضــاد جمعیتــی قــرار دارد. از یــک طــرف ، کشــورهای آســیای میانــه 
قــرار دارنــد کــه هویــت اســامی ویژگــی غالــب آنهاســت و از طــرف دیگــر 
اوکرایــن اســاوی اســت کــه قصــد پیوســتن بــه غــرب را در ســر مــی 
پرورانــد. طبــق آمــار ســال 2011 میــادی، جمعیــت همــه کشــورهای 
آســیای میانــه یعنــی تاجیکســتان، ازبکســتان، قزاقســتان، ترکمنســتان و 
قرقیزســتان بــه بیــش از 64 میلیــون نفــر مــی رســد کــه تقریبــا میانگیــن 
مســلمانان 78 درصــد را بــه خــود اختصــاص مــی دهــد و اکثــر آنهــا نیــز در 
تاجیکســتان هســتند که نســبت مســلمانان در آن به 90 درصد می رســد 
و قزاقســتان بــا دارا بــودن 47 درصــد مســلمان کمتریــن میــزان جمعیــت 
مســلمان را دارد)1). عــدم تــوازن در رشــد جمعیــت میــان جمهــوری هــای 
مســلمان نشــین و کشــورهای بــا نــژاد اســاو، مشــروعیت و قــدرت 
رهبــران روســیه را بــه چالــش مــی کشــاند زیــرا رشــد جمعیــت در آســیای 
میانــه از روســیه بســی بیشــتر اســت و نــرخ فرزنــد آوری در ایــن کشــورها، 
ــز  ــر آن، در خــود روســیه نی ــر اســت. عــاوه ب ــا 3 واحــد از روســیه باالت 2 ی
جمعیــت مســلمانان رو بــه افزایــش اســت کــه دو عامــل در ایــن امــر 
نقــش دارد: اول، بــاال بــودن میانگیــن زاد و ولــد در میــان مســلمانان 
اســت و دوم، مهاجــرت مســلمانان از آســیای میانــه بــرای زندگــی در 
روســیه اســت. و امــروزه 25 میلیــون مســلمان روســی در ایــن کشــور 

زندگــی مــی کننــد.
جمعیــت روســیه در ســال 1992 میــادی بــه باالتریــن حــد خــود یعنــی 
ــا کنــون رو بــه کاهــش بــوده  بــه 148 میلیــون نفــر رســید و از آن زمــان ت
ــرخ زاد و  ــری ن ــی براب ــوازن طبیعــی یعن اســت. در ســال 2021 میــادی ت
ولــد و بــا نــرخ مــرگ و میــر، بطــور بــی ســابقه ای بــه میــزان یــک میلیــون 

)1) وب ســایت ســاس، مســلمانان در آســیای میانــه.. از آنــان چــه مــی دانیــد؟ 16 ژوئــن 2016م، تاريــخ 
.3isMjZ2/https://bit.ly ،بازدیــد: 22 مــارچ 2022م

https://bit.ly/3isMjZ2
https://bit.ly/3isMjZ2
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ــا 2010  ــه ســالهای 1992 ت نفــر از جمعیــت ایــن کشــور کاســت. در فاصل
میــادی میــزان جمعیــت مــردم بومــی روســیه بــه میــزان 12 میلیــون نفــر 
کاهــش یافتــه تــا اینکــه امــروز بــه 146 میلیــون نفــر رســیده اســت و پیــش 
بینــی مــی شــود کــه تــا ســال 2035 بــه 140 میلیــون نفــر و تــا ســال 2050 
بــه 130 میلیــون نفــر برســد. ایــن در حالیســت کــه پیــش بینــی مــی شــود 
بــا حلــول ســال 2050 جمعیــت در ســن کار ازبکســتان بیــش از 6 میلیــون 
نفــر افزایــش یابــد و 3 میلیــون نفــر نیــز بــه جمعیــت تاجیکســتان افــزوده 

شــود)1). 
بــرای چــاره ســازی ایــن وضعیــت نامطلــوب جمعیتــی روســیه و  مقابلــه 
بــا کاهــش نیــروی کار، پوتیــن دو راهــکار را در پیــش گرفــت. راهــکار اول 
عبــارت بــود از اعطــای تابعیــت کــه در فاصلــه ســالهای 1991 و 2016 
میــادی بــه بیــش از 8.6 میلیــون نفــر تابعیــت روســیه اعطــا شــد کــه 92 
درصــد آنهــا از اتبــاع کشــورهای اتحادیــه شــوروی از جملــه قزاقســتان 
و اوکرایــن بودنــد. راهــکار دوم هــم بــاز کــردن مرزهــا بــه روی مهاجــران 
ــر جــواب داد و تعــداد  ــن راهــکار اخی ــود. ای ــه ب مخصوصــا از آســیای میان
مهاجریــن ســاکن روســیه افزایــش یافــت بــه گونــه ای کــه در ســال 2017 
میادی به حدود 11.6 میلیون نفر رسید که نیمی از آنها از کشورهای 
آســیای میانــه و بیشــتر آنهــا از ازبکســتان و تاجیکســتان بودنــد. دمیتــری 
بیســکوف ســخنگوی کرملیــن در ایــن زمینــه گفتــه بــود: »مــا بــرای اجرای 
طرحهــای آینــده خــود بــه ایــن مهاجریــن شــدیدا نیــاز داریــم. تنهــا در بخــش 
ســاخت و ســاز حــدود 1.5 میلیــون تــا 2 میلیــون کارگــر کــم داریــم. علــی 
رغــم اینکــه مــزد کارگــران را افزایــش داده ایــم، امــا همچنــان پیــدا کــردن 
نیــروی کار ســخت اســت. در بخــش کشــاورزی نیــز 38 هــزار نفــر نیــروی کار 
مهاجــر کــم داریــم کــه بــا ایــن کمبــود، بخــش کشــاورزی بــا خطــر تعطیلــی 
بخشــی از کارهــا روبــرو اســت گفتنــی اســت معمــوال کارهــای موســمی 

(1) INSTITU MONTAIGN, Pourquoi l’Ukraine est importante pour la Russie: le facteur 
démographique, (Feb. 11, 2022), Accessed on: March 22, 2022, https://bit.ly/3w-
P7AVp.

https://bit.ly/3wP7AVp
https://bit.ly/3wP7AVp
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را کارگــران مهاجــر بــر عهــده دارنــد«. او از موســکو خواســت کــه مرزهــا را 
بــر روی کارگــران مهاجــر بــاز کنــد)1).

بــا بــاز شــدن راه مهاجــرت از آســیای میانــه، امــا مهاجریــن تنهــا بــه روســیه 
اکتفا نکردند بلکه به گونه ای که در 20 ســال گذشــته ســابقه نداشــت، 
بــه کشــورهای اتحادیــه اروپــا ســرازیر شــدند. تجربــه بحرانهــای اقتصــادی 
گذشــته نشــان داد کــه بــا کاهــش تعــداد کارگــران مهاجــر، نیــروی کار 
محلــی جــای آنــان را پــر نمــی کنــد. کارگــران مهاجــر بــه مشــاغلی مــی 
پردازنــد کــه نیــروی کار روســی تمایلــی بــه انجــام آنهــا ندارنــد. شــهروندان 
روســی حتــی در شــرایط بحرانــی نیــز کــه از بیــکاری رنــج مــی برنــد، ترجیــح 
مــی دهنــد صبــر کننــد تــا روزگار ســخت ســپری شــود و ایــن مــدت را بــا 
همــان یارانــه دولــت و یــا پــس انــداز هــای قبلــی مدیریــت کننــد. و هرگــز 
راضــی نمــی شــوند کــه بــا کارهایــی چــون نظافــت خیابانهــا و یــا کارهــای 

یــدی، منزلــت اجتماعــی خــود را پاییــن آورنــد. 
در مقابل کاهش جمعیت روســیه مخصوصا جمعیت جوان و اســتقبال 
ــازه  کــم رنــگ مهاجریــن از مهاجــرت بــه ایــن کشــور، کرملیــن روشــهای ت
ای را در پیــش گرفــت. روش اول ایــن بــود کــه دولــت روســیه بــه ســاکنان 
مناطــق اشــغالی و یــا مناطــق مــورد مناقشــه یعنــی آبخــاز، اوســیتیای 
جنوبــی، ترانــس نیســتریا، شــبه جزیــره کریمــه، دونبــاس، ناگورنــی و قــره 
بــاغ گذرنامــه هــای روســی داد. و اکنــون 90 درصــد ســاکنان آبخــاز و 
اوســیتیای جنوبــی گذرنامــه هــای روســی دارنــد. از ســال 2018 میــادی 
بیــش از 650 هــزار شــهروند دونبــاس گذرنامــه روســی دریافــت کــرده 
انــد. امــا راهــکار دوم عبــارت بــود از تســهیل اعطــای تابعیــت بــه افــراد 
روســی زبــان. بعــد از اصاحاتــی کــه در ســال 2014 صــورت گرفــت، نقشــه 
راه روســیه کــه در ســال 2019 میــادی تدویــن یافــت، اعطــای تابعیــت 
ــا ســال 2025 میــادی را در برنامــه  ــون نفــر ت ــی 10 میلی ــه 5 ال روســیه ب

)1) ســایت ایندپندنــت عربــی، کاهــش کارگــران مهاجــر از آســیای میانــه بــه زیــان روســیه اســت، 14 مــی 
.3Nc9uoI/https://bit.ly ،2021م، تاريــخ بازدیــد: 22 مــارچ 2022م
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کار خــود قــرار داد و جامعــه هــدف هــم روســی زبانــان اتحادیــه شــوروی 
ســابق بودنــد. در ســال 2020 میــادی بطــور بــی ســابقه ای شــهروندان 
ــن  ــه 660 هــزار نفــر مــی رســید. از ای ــدی پذیرفــت کــه تعــداد آنهــا ب جدی
میــان، 410 هــزار نفــر از اوکرایــن، 145 هــزار نفــر دیگــر از آســیای میانــه 

بودنــد)1). 
ســرانجام با ضمیمه کردن شــبه جزیره کریمه، روســیه عما 2.5 میلیون 
نفــر دیگــر را بــه جمعیــت خــود افــزوده اســت و در عیــن حــال، بــی وقفــه 
و بطــور علنــی بــه ســاکنان مناطــق دونیتســک و لوهانســک تابعیــت 
کــوزاک  دمتــری  میــادی   2021 جــوالی  در  کنــد.  مــی  اعطــا  روســیه 
معــاون نخســت وزیــر روســیه گفــت کــه تنهــا در فاصلــه ســالهای 2016 و 
2020 میــادی حــدود یــک میلیــون اوکراینــی موفــق بــه کســب تابعیــت 
روســیه شــده انــد. ایــن رونــد گویــای ایــن واقعیــت اســت کــه اگــر روســیه 
اوکرایــن را کــه ذخیــره جمعیــت اســاوی را در خــود دارد از دســت بدهــد، 
ایــن امــر بــه معنــای فاجعــه ژئوپلیتیــک واقعــی برای روســیه خواهد بود. 
و نشــان مــی دهــد کــه چــرا روســیه از اســتقال اوکرایــن و گرایــش آن بــه 
ســوی غــرب نگــران اســت؛ گویــا کــه ایــن امــر بــه مثابــه بریــدن عضــوی از 

پیکــر روســیه باشــد)2). 
تــازه ای  انجــام عملیــات  بــا  پوتیــن در صــدد اســت  بــه همیــن ســبب 
اوکرایــن را بــه خــاک روســیه ضمیمــه کــرده و بــا ایــن کار مشــکل جمعیتــی 
روســیه را حــل نمایــد. زیــرا وقتــی اوکرایــن تحــت ســلطه روســیه قــرار 
گیــرد، تعــداد بیشــتری از نیــروی کار اســاوی تبــار بــه جــای اینکــه راهــی 
غــرب شــوند، راه شــرق یعنــی روســیه را در پیــش خواهنــد گرفــت. بــه 
ویــژه اینکــه اوکراینــی هــا مهاجــران نمونــه هســتند و همچــون اســاوی 
هــای شــرقی، ادغــام آنهــا در جامعــه روســیه بســیار آســان اســت و آنــان 
مهــارت هــای الزم بــرای بــازار کار روســیه را بــا خــود مــی آورنــد. بهــر حــال، 

(1) INSTITU MONTAIGN, Pourquoi l’Ukraine est importante pour la Russie, Ibid.
)2) وبــگاه الجزيــرة نــت، چــرا روســیه بــه دو منطقــه دونیتســک و لوگانســک در اقلیــم دونبــاس شــرق 

اوکرایــن چشــم دوختــه اســت؟
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ایــن بــدان معنــا نیســت کــه فاکتــور جمعیتــی در قلــب راهبــرد مســکو در 
قبــال اوکرایــن جــای دارد. بلکــه کــم اهمیــت جلــوه دادن آن، بــه معنــای 
نادیــده گرفتــن عنصــر تاریخــی، فرهنگــی اجتماعــی و سیاســی مهــم 
ــدگاه ژئوپلیتیــک کرملیــن و اقتصــاد روســیه  هویــت ملــی روســیه و دی

اســت. 

برآیند
مــی تــوان گفــت اوکرایــن کشــوری اســت کــه منابــع خــدادادی فــراوان 
و نیــروی انســانی و نیــروی کار بســیار ماهــر بــا نرخهــای رقابتــی در اختیــار 
دارد. همیــن امــر ســبب شــده اســت کــه کشــورهای اروپایــی از یــک ســو 
و روســیه از ســویی دیگــر بــر ســر کســب ایــن منطقــه اقتصــادی رقابــت 
کننــد. و اگــر روســیه موفــق شــود سیاســت هــای دولت اوکرایــن را مهار 
کــرده و مانــع از گرایــش آن بــه اتحادیــه اروپــا شــود، بــه معنــای ایــن اســت 
کــه اوکرایــن بــه تنــوع اقتصــادی روســیه کمــک خواهد کرد و شــکوفایی 
اقتصــاد  اینکــه  بــا  داشــت.  خواهــد  همــراه  بــه  را  روســیه  اقتصــادی 
اوکرایــن پیشــرفتهایی را کســب نمــوده اســت، امــا ایــن احتمــال وجــود 
دارد کــه در صــورت ادامــه عملیــات نظامــی روســیه ایــن دســتاوردهای 
اقتصــادی در معــرض آســیب قــرار گیــرد. در اولیــن روزهــای جنــگ، بانــک 
مرکــزی اوکرایــن تخمیــن زد کــه تولیــد ناخالــص ملــی بــه نصــف کاهــش 
یابــد. دولــت تخمیــن زده اســت کــه روســیه بیــش از 500 میلیــارد دالر از 
ســرمایه هــای اقتصــادی را تخریــب کــرده اســت. خســارتهای هنگفتــی 
ــر ســاختهای  ــادر دریایــی و پــل هــا وارد آمــده، زی ــه فرودگاههــا، بن کــه ب
ــان  ــا دیگــر کشــورها را از می ــوان تجــاری ایــن کشــور ب ــز ت ایــن کشــور و نی

بــرده اســت. 
اوکرایــن، تــا حــد زیــادی بــه اقتصــاد جنــگ بــدل شــده اســت. بــه عنــوان 
مثــال یکــی از کارخانجــات تولیــد کفــش زنانــه، اکنــون چرمهــای ایتالیایــی 
را بــرای تولیــد چکمــه ســربازان اســتفاده مــی کننــد. کامیونهــای برخــى 
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شــرکت هــاى ســاخت و ســاز اکنــون بــه عنــوان ســكوهای ضــد هوایــی 
اســتفاده مــی شــوند. و مجموعــه ای از واحدهایــی کــه در کار اســتخراج 
معــادن و تولیــد فــوالد فعالیــت داشــتند اکنــون بــه تولیــد اســلحه ضــد 
تانــک و پناهگاههــای بتنــی روی آورده انــد. بســیاری از نیروهــای کار 
بخــش فنــاوری اطاعــات، بــه ارتــش ســایبری اوکرایــن پیوســته انــد تــا از 
زیــر ســاختها در برابــر حمــات ســایبری محافظــت کننــد و یــا بــه اهــداف 
روســی حملــه کننــد. بــا ایــن همــه، بســیاری از کارخانجــات و شــرکت هــا 
در اوکرایــن همچنــان بــه کار خــود ادامــه مــی دهنــد کــه بــه عنــوان نمونــه 
ــاوری اطاعــات اشــاره  مــی تــوان بــه شــرکت هــای فعــال در بخــش فن
نمــود کــه در مناطــق دور از خــط درگیــری بــه کار خــود ادامــه مــی دهنــد. 
حملــه روســیه بــه اوکرایــن بازارهــای مالــی را غافلگیــر کــرد و پیامدهــای 
ایــن حملــه، بخشــهای انــرژی، حمــل و نقــل، خدمــات لجســتیک و نیــز بــازار 
ســهام و ســرمایه را بــه شــدت تحــت تأثیــر قــرار داد. و احتمــال دارد کــه 
ایــن جنــگ زنجیــره تجــارت جهانــی و بازارهــای انــرژی، غــذا، صنایــع و بخــش 

دارو را نیــز بــه شــدت تحــت تأثیــر قــرار دهــد.  
از ایــن رو، انتظــار مــی رود کــه بــا ادامــه و شــدت یافتــن بحــران روســیه- 
اوکرایــن بازارهــای مالــی نیــز در آینــده ســردرگم و بــی ثبــات شــوند. امــا 
آینــده اوکرایــن و ســمت و ســوی آینــده ایــن کشــور را عملیــات نظامــی 
در ایــن کشــور رقــم مــی زنــد. یــا پوتیــن در ایــن میــدان جنــگ پیــروز مــی 
شــود و اوکرایــن، یــا حداقــل شــرق اوکرایــن، بــه روســیه ملحــق مــی گردد 
کــه در اینصــورت ایــن یــک بــرگ اقتصــادی تــازه ای بــرای افزایــش قــدرت 
فراگیــر روســیه خواهــد بــود. و یــا ایــن جنــگ را مــی بــازد کــه در اینصــورت، 
اوکرایــن همچنــان راه خــود را بــرای شــراکت و پیوســتن بــه اتحادیــه اروپــا 

ادامــه خواهــد داد. 
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