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  مقدمه
هشت سال پس از کودتـای نافرجـامی کـه تـالش بـرای بازسـازی اتحـاد شـوروی توسـط 

ر والدیمیـ«، ١٣٧٨مـرداد  ١٨ در» بـوریس یلتسـین«را تثبیت کـرد، » میخائیل گورباچف«
وزیری فدراسـیون روسـیه منصـوب  المللی را به نخسـت ، مردی گمنام در صحنه بین»پوتین

عنوان رئیس سازمان امنیت فدرال با متوقف کردن تحقیقات دادستان کل  کرد. اگرچه پوتین به
جمهور روسیه کمی مطـرح شـده بـود، امـا همچنـان  روسیه در مورد اسرار خانوادگی رئیس

آمـد. زمـانی کـه  ای در این کشور و سراسـر جهـان بـه شـمار نمی هشد چهره چندان شناخته
سال از فرو ریختن دیـوار  ١٠والدیمیر پوتین زمام حکومت روسیه را در دست گرفت، هنوز 

هــای فرسایشــی بــا  هــایی آغــاز شــد کــه در داخــل بــه جنگ بــرلین نگذشــته بــود. درگیری
بـه تجزیـه یوگسـالوی و جنـگ ای  طلبان چچنی در قفقاز شمالی و در سطح منطقه جدایی

های ترقی را پیمود و هنگـامی  تدریج پله کوزوو منجر شد. با این حال، پس از مدتی پوتین به
ای جدید را در سیاسـت داخلـی و خـارجی  جمهوری قرار گرفت، رویه که در مسند ریاست

  نمایی در خارج انجامید. روسیه آغاز کرد که به ایجاد ثبات در داخل و قدرت
 وی را فـردی مسـتبد میمخال

ً
گرایانـه  های غرب داننـد، دارای ایـده فان پوتین کـه عمـدتا

هـا، روسـیة  هستند و به ادغام روسیه در غرب باور دارند. این در حالیست کـه از نظـر غربی
دوران پوتین بجز یک حکومت الیگارشی امنیتی نیست؛ حکـومتی کـه توانسـته غـرب را در 

کم از دستیابی به منافع   هم جهانی به چالش بکشد و یا دستبسیاری از مسائل و تحوالت م
کنند که موفق شده در   بازدارد. با این وجود، موافقان پوتین، او را سیاستمداری زیرک تلقی می

  المللی احیاء کند. زمانی محدود، قدرت از دست رفته مسکو را در نظام بین مدت
های قابل  روپاشی شوروی با دگرگونیهای بعد از ف سیاست خارجی روسیه در طول سال

گرایـی اسـتوار  توجهی مواجه شده است. این سیاست که هنگام فروپاشی شـوروی بـر غرب
هـا نـاگزیر بـه تغییـر  شده بود، به سـرعت بـا شکسـت روبـرو شـد. بـه همـین دلیـل روس

ر المللی خود شدند. این روند از زمـانی کـه پـوتین قـدرت را د ای و بین های منطقه سیاست
ای  روسیه به دست گرفت، دچار تحوالت جدی شد، زیرا پوتین تالش کرد سیاست مستقالنه

های اخیر  الملل در پیش بگیرد. این ایده که در سال را برای ارتقای جایگاه روسیه در نظام بین
های کـرملین  باعث افزایش رویارویی میان روسیه و غرب شده، تأثیر قابل توجهی بر نگرش

رو، بررسی رویکرد و نگرش روسیه نسبت به  ضاع پیرامونی گذاشته است. از ایننسبت به او
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تواند بیانگر تغییرات  الملل از اهمیت زیادی برخوردار است و می شرایط موجود در نظام بین
  های آینده این کشور باشد. صورت گرفته در سیاست

گشت روسیه به محیط بر این اساس، نوشتار حاضر در پی بررسی این مسأله است که باز
گویی به این مسأله،  منظور پاسخ هایی مواجه است. به ها و چالش الملل با چه محدودیت بین

دهنده سیاسـت  المللی یا همان رویکردها و عناصر تشکیل نخست ایده روسیه در فضای بین
شود. پس از آن، موقعیت روسـیه در فضـای  المللی بررسی می خارجی روسیه در عرصه بین

های موجود در ایـن  ویژه غرب به موقعیت فعلی روسیه و واقعیت هانی، نوع نگاه دیگران بهج
 راهبردهـای و گیرد. در ادامـه، بـه بررسـی تهدیـدها خصوص مورد بحث و بررسی قرار می

هـای  شود. در نهایت نیـز چالش روسیه پرداخته می خارجی سیاست تدبیر سند در ای منطقه
  المللی، واکاوی خواهند شد. بینپیش روی روسیه در محیط 

  المللی بین فضاي در روسی ایده
 مسـکو، پیرامـون امنیتـی و ژئـوپلیتیکی اوضـاع تغییـر و شوروی جماهیر اتحاد فروپاشی با

شـد،  دگرگونی دستخوش شدت به نیز روسیه خارجی سیاست بر حاکم های ایده و ها دیدگاه
 گرایی چپ و ضد غربی سیاست از اشی،فروپ از پس نخست های سال در تا جایی که مسکو

 بـا نزدیکـی طریـق از را خـود منافع کرد سعی و گرفت فاصله تا حد زیادی خود المللی بین
 بـر را خـود خارجی مسکو سیاست زمان، آن در. کند دنبال آمریکا و اروپا با سازش و غرب
 کـردن مـدرنیزه و یمدن جامعه ایجاد حقوقی، موازین بر مبتنی دولتی به روسیه تبدیل مبنای
 توسعه خواهان کرملین مقامات وکرد  استوار بازار اقتصاد برقراری برای کشور تر عیسر هرچه

  .شدند آمریکا متحده ایاالت و اروپا با مناسبات
 روی و یکسو از اهداف به دستیابی در روسیه یخارج سیاست های ناکامی میان، این در
 سیاسـت در موجـود های رویـه کـه شـد باعـث یگـرد سوی از »پوتین والدیمیر« آمدن کار

 بـیش رفتار ها، روس از بسیاری پس، آن از. شود مواجه ای گسترده تغیرات با روسیه خارجی
 به ودادند  قرار تمسخر مورد را خارجی کشورهای سران با ١»یلتسین بوریس« صمیمی حد از

 رویکرد در. کردند وارد یشمار بی انتقادهای نیز ٢»کوزیرف آندره« سازش و تسلیم سیاست

                                                                                                                                         
1. Boris Yeltsin 
2. Andrei Kozyrev 
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زمان روی کار آمدن والدیمیر پوتین در سیاست خارجی روسیه مطـرح شـد،  از که جدیدی
  .پیگیری شده است جهانی هژمون جایگاه به روسیه بازگشتله أمس

 ابزارهای از استفاده نمایانگر روسیه خارجی سیاست گذشته، های سال بر این اساس، در
 خـارجی سیاسـت واقـع، در. اسـت بـوده مسکو مقاصد و اهداف هب دستیابی برای گوناگون
 است شده گذاری پایه ملی اهداف اولویت و اقتصادی کارآمدی عملگرایی، اساس بر روسیه

 بـرای قـدرت گونـاگون هـای روش و منـابع از اسـتفاده ضـرورت بـه بارها کرملین رهبران و
 و ها خصیصـه دارای وسـیهسیاسـت خـارجی ر. انـد کرده اشـاره خـود مقاصـد بـه دستیابی
ــوده مشخصــی هــای ویژگی ــوان می جملــه آن از کــه ب ــه ت ــع« ،»گرایــی ملی« ب  ،»گرایی واق

  .کرد اشاره» گرایی چندجانبه«و » روسیه قدرت احیای« ،»گرایی ژئوپلیتیک«
  
  گرایی . ملی1

 و یهروسـ میان آمیز مودت روابط جانبه همه توسعه فروپاشی، از پس های سال نخستین در هرچند
 خـود پیرامـون انکار غیرقابل های واقعیت روسیه رهبران زودی به اما در نظر گرفته شده بود، غرب
 در گرایـی ملی رشـد بـا مساوی غرب از گرفتن فاصله. آوردند یرو رویه تغییر به و ١کردند درک را

  نیـز گرایـی ملی یافـت، افـزایش فاصـله این چه هر که نحوی به بود، روسیه
ً
. شـد تقویـت عمـال

 باعـث تنها نه شد، می تحمیل روسیه بر غرب سوی از که اقتصادی مشکالت همچنین با توجه به
  بلکـه شـد، اروپا و آمریکا از آنها برگرداندن روی و گرایان غرب از برخی وابستگی قطع

ً
 بـه عمـال

. کـرد مـکک نیز گرایی ملی و اوراسیاگرایی نظیر ها دیدگاه و ها ایده سایر گیری قدرت و گیری شکل
 بـه اسـت، آمیختـه هم در »ملی منافع« به حداکثری نگاه و »محوری منفعت« نوعی با گرایی ملی
 خـارجی سیاسـت ابعاد ترین مهم از یکی ملی، امنیت تأمین و حداکثری منافع کسب که ای گونه
 از کنـد، تـأمین را روسـیه منـافع بتوانـد کـه کشوری هر بر این اساس،. شود می محسوب روسیه

  .بود خواهد برخوردار نیز نزدیک روابط برقراری بلیتقا
  
  گرایی واقع .2

 توان می. است گرایانه واقع اصول بر مبتنی پوتین عصر در روسیه خارجی سیاست غالب وجه

                                                                                                                                         
1. Andrew j Pierre & Dmitri Trenin, Developing NATO-Russian Relations, Surrival, 

Vol.34, no.1, Spring 1997, pp. 5-6 
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. گیرد می سرچشمه رئالیستی نظریات از جهانی، مسائل به روسیه نگرش که کرد اذعان چنین
 روسـیه، رئالیسـتی نگـرش چارچوب در. است خاصی های ویژگی بر مبتنی روسی رئالیسم

 اصـلی محـور. شـود می محسـوب الملـل بین نظـام در بـازیگر ترین مهم عنوان به »دولت«
 »نظـامی قـدرت«هـا،  روس نظـر از. دهـد می تشـکیل »امنیـتمسـئله « را روسی رئالیسم
 مسـائل مـوارهه ها روس برای دیگر، عبارت به. باشد می برخوردار برتری جایگاه از همچنان
 ها روس متعددی موارد در حتی بوده تا جایی که برخوردار بیشتری اهمیت از امنیتی و نظامی

 در. اند جسـته سـود خـود امنیتـی و نظـامی توان افزایش برای ای حربه عنوان به نیز اقتصاد از
 افـزایش را آنها نظامی توان تواند می که دهند می اهمیت جهت آن از اقتصاد به ها روس واقع،
 از. هسـتند قائل بیشتری اهمیت »فردی منافع« برای رئالیستی منطق اساس بر ها روس. دهد
 شکل »قوا موازنه نظام و خودیاری« را امنیت و منافع به دستیابی وجه ترین مهم ها روس نظر
  ١هستند. »ها وابستگی از ابزاریاستفاده « پی در ها روس اساس، این بر. دهد می

  
  گرایی یکژئوپلیت .3

  های ویژگی از یکی
ً
کید سیاست خارجی روسیه، برجسته کامال  و ابعـاد و ژئوپلیتیـک بـر تأ

 روسـیه، خـارجی سیاست و ژئوپلیتیک رابطه در تبیین حال این با. است آن مختلف زوایای
 خـارجی سیاسـت در گرایی ژئوپلیتیـک نخسـت، دیـدگاه در: دارد وجود متفاوت دیدگاه دو

 دوم، دیـدگاه در و باشـد یمـ ملـی منـافع سوی به ایدئولوژی از تحول گذار معنای به روسیه
 روسـیه تنهـا زیـرا شود، می شناخته اوراسیایی قدرت یک عنوان به ژئوپلیتیکی نظر از روسیه
  .کند تضمین پسا شوروی مشترک ژئوپلیتیکی فضای درون را ثبات تواند می

 
ً
 مسـتقل کشـورهای ترکمشـ ژئـوپلیتیکی فضـای تحـوالت کـه اسـت مشـخص کامال
 سیاسـت از دیگـر سوی از و گذارد می تأثیر روسیه حیاتی منافع بر یکسو از ،المنافع مشترک
 اسـت پسا شوروی مشترک فرهنگی فضای یک فضا، این پذیرد، زیرا می تأثیر مسکو خارجی

 .دارد وجـود قدرتمنـد و یکپارچـه هیروسـ هنوز اما فروپاشیده، امپراطوری آن، در اگرچه که
 هـای دولت در حاضـر حـال در کـه روس اقلیت میلیون ٢٠ کم دست حضور این، بر عالوه
 و فرهنگـی صیانت منظور به که کند می ناگزیر را روسیه ،کنند یم زندگی شوروی پسا مستقل

                                                                                                                                         
 مرکـزي  آسیاي مطالعات فصلنامه لیبرالیسم، و گرایی واقع تقابل اروپا؛ اتحادیه و روسیه بهمن، . شعیب1

 80-86، صص 1388 پاییز ،67 شماره قفقاز، و
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  ١بپردازد. اوراسیایی فضای در مداخله به همکاری، افزایش
 حـوزه گسـترش هدف با و قدرت نتواز سیاست عنوان به گرایی ژئوپلیتیک اساس، این بر
 بـین از شـوروی، جمـاهیر اتحاد فروپاشی آنکه رغم به سبب همین به. شود می تعقیب نفوذ
 ژئـوپلیتیکی موقعیت افول باعث مسلح، نیروهای سابقه بی تقسیم و سوسیالیستی نظام رفتن
 ایبـر زیـادی هـای تالش کـرملین، بـر حـاکم مقامات گذشته های سال طی اما شد، روسیه
 سـیاه، دریـای قفقـاز، شـرقی، اروپای نظیر مهمی مناطق بر ها روس سنتی حاکمیت احیای
 در پـوتین سخنرانی به است الزم زمینه این در. اند داده انجام مرکزی آسیای و بالتیک دریای
 اتحـاد فروپاشـی کـه کـرد اشـاره ١٣٨٤فـروردین  در روسـیه پارلمـان در خود سالیانه نطق

 اظهـار ایـن واقع، در ٢بود. خوانده ٢٠ قرن ژئوپلیتیکیفاجعه  ترین بزرگ را شوروی جماهیر
 ایـن، بـر عـالوه. دهـد می نشان روسیه خارجی سیاست در را گرا ژئوپلیتیک نگاه عمق نظر،

گرایی  ژئوپلیتیک از نیز شرق به ناتو گسترش همچون مواردی به نسبت روسیه های حساسیت
  .شود می ناشی کشور این خارجی سیاست در

  
  روسیه قدرت احیاي .4

 از برآمـده خشـم از زیـادی انـدازه تا شوروی از پس الملل قدرت روسیه در نظام بین احیای
 رو، ایـن از. شد می ناشی گرا غرب و لیبرال جدید نخبگان هراسی روس و امپراتوری فروپاشی
 متعاقب و پیوست وقوع به ١٣٧٨ سال در که حوادثی مجموعه از پس روسیه، قدرت احیای
 رویـارویی مـرز تـا را طرف دو آنکه بر عالوه شد، ایجاد غرب و روسیه میان که شکافی آن،

 بـا زیرا است، بوده سیاست خارجی پوتین اهداف ترین مهم از یکی همواره برد، پیش نظامی
 در دیگـر کشـور ٩ عضـویت درخواسـت ناتو، در شرقی اروپای کشور سه رسمی عضویت

 بحـران جریـان در یوگسـالوی در نـاتو نظـامی عملیات ،»عضویت یبرا اقدام طرح« قالب
  ناتو، »جدید راهبردی مفهوم« تصویب و کوزوو

ً
 همکاری ترتیبات بر اساسی ای ضربه عمال

 در را مسـکو سـنتی نفوذ نیست حاضر غرب که دریافتند ها روس و آمد فرود غرب با روسیه

                                                                                                                                         
1. Viatcheslav Morozov, Sovereignty and Democracy in Contemporary Russia: A 

Modern Subject Faces the Post-Modern World, Journal of International Relations 
and Development 11, no. 2, 2008, pp. 670-671 

2. BBC World, Putin deplores collapse of USSR, 25/4/2005 
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 همین و شدند تحقیر شدت به بالکان حرانب در ها روس واقع، در. بشناسد رسمیت به بالکان
  .شد مختلف های عرصه در خود توان افزایش مورد در آنها نظر تجدید موجب امر

 کـه کـرد تداعی را شخصیتی ،١٣٧٨ سال اواخر در پوتین آمدن کار روی دیگر، سوی از
 در پیشـین ابرقـدرت یـک شهروندان عنوان به را روسیه مردم رفته دست از غرور توانست می

 بازسـازی به آنها امید از نشان پوتین به مردم رأی واقع، در. بازگرداند خارجی سیاست عرصه
 انتقـادی موضع از ناشی پوتین سیاسی مشروعیت اعظم بخش. داشت رفته دست از عظمت
 یـاد »تباهی و مرج و هرجدوره « عنوان به آن از که بود غرب ١٣٧٠دهه  های سیاست از او تند
 رهنامـه« و  »خـارجی سیاسـت مفهوم« ،»امنیت مفهوم« به مربوط اسناد که نیزما ١شد. می

 در اساسـی دگرگـونی بیـانگر خوبی بـه آنهـا مفاد شد، منتشر ١٣٧٨ سال اواخر در »نظامی
  .بود جهان به نسبت مسکو سیاست
 تـا ١٣٧٨ از پـوتین والدیمیـر زمامـداری های سـال طی روسیه در که تحولی کلی، طور به
 مـوقعیتی توانسـته خـود نیرومنـد رهبـر درایت لطف به روسیه که دادنشان  افتاد، فاقات ١٣٨٥
 بـر بارهـا پـوتین کـه نحـوی بـه بپـردازد، مؤثر نقش ایفای به الملل بین روابط در که کند ایجاد

کید روسیه مستقل خارجی سیاست  ایـن ٢کـرد. محکـوم جهان در را آمریکا اقدامات و کرده تأ
 اگرچه. بگویند سخن »جدید سرد جنگ« بازگشت از گران تحلیل برخی که شد باعث موضوع
 پـیش های سال به نسبت رفتار روسیه که بود آن واقعیت اما نبود، درست واژگان این از استفاده

 بـزرگ قـدرت و انـرژی، ابرقـدرت ای، هسـته ابرقدرت یک بر منطبق سیاستی و متفاوت شده
 ابرقـدرت جایگـاه توانـد می حالی در روسیه هدف، نای با مطابق .است گرفته پیش در جهانی
  را خود خارجی سیاست که آورد دست به را جهانی

ً
  کند. تنظیم »گرایانه عمل« صرفا

  
  گرایی چندجانبه .5

 یـوگنی« کـه شـد تشـدید زمـانی از روسـیه خـارجی سیاسـت در گرایی چندجانبه به تمایل
 جهان در بزرگ قدرت یک نقش یفایا خواهان روسیه کرد اعالم ،١٣٧٤ دی در »پریماکف

 زمـان، آن در. داد خواهـد شـکل نقـش ایـن اساس بر دنیا به نسبت را خود سیاست و است
اسـاس  بـر بایـد سـرد، جنـگ طـی خـود دشـمنان با روسیه روابط که کرد اعالم پریماکف

                                                                                                                                         
1. Viatcheslav Morozov, Ibid, p  . 156 
2. Jeffry Mankoff, Russia and the west: Taking the longer view, the Washington 

Quarterly, spring, 2007, p  . 123 
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کید ١باشد. متقابل مزایای با و عادالنه مشارکت  ظـامن در »گرایی چندجانبـه« پریماکف بر تأ
واسـطه  هب ،»جهانی قدرت« یک عنوان به روسیه نقش ایفای معنای به حقیقت در الملل، بین
  ٢بود. جهان بر آمریکا سرکردگی برابر در مقاومت منظور به دیگر، های دولت با پیوند ایجاد
 مسـکو طوری که به است، شده دنبال نیز پوتین جمهوری ریاست دوران تمام در ایده این

 کنـد معرفی جهانی منافع با مستقل بازیگری را خود کرده سعی همواره گذشته، های سال در
 نظـر به. نشان دهد اعتنایی بی غرب با ائتالف در کشور این جذب مورد در ها زنی گمانه به و
 از و غربـی نهادهای در روسیه ادغام مناسب چندان نه دورنمای به توجه با یکسو از رسد می
 شد، تجربه ١٣٧٠دهه  در که غرب های سیاست از روی دنباله وندر کردن متوقف دیگر سوی
دارد، به این  قاطعی موضع اروپا، اتحادیه و متحده ایاالت یها استیس به اعتراض در مسکو
 وضـع بـه نسـبت دنظرطلبانـهیتجد چالشی به موضع این تعبیر برای شدیدی تمایل دلیل که
 در اندیشـه این اگرچه. دارد وجود) یالملل نیب نظام بر اروپا و متحده ایاالت تسلط( موجود
 دیـدگاهی نیز روسیهبرجسته  مفسران میان در ١٣٧٠ دهه ابتدای از و نیافته رواج پوتین دوره

 بیشتری تمایل پوتین بارها در سخنان خود اعالم کرده که اما ،٣رفته است می شمار به معمول
 موضـوعات در مسـکو های سـازی لشچا تـوان می اسـاس، ایـن بر. دارد چند قطبی نظم به

 متحـده، ایـاالت موشـکی دفاعبرنامه  کوزوو، استقالل ایران، یا پرونده هسته نظیر حساسی
 بـرای کشور این تالش راستای در را شرق به ناتو گسترش و اروپا در متعارف نیروهای پیمان
  ٤داد. قرار بررسی مورد چند قطبی جهان یک ایجاد و خود منافع تأمین

 و معضـالت حـل جهـت در دارنـد سـعی قطبی چند جهان تحکیم راستای در ها روس
 و شـمالی کـره و ایران ای هسته برنامه بررسی مانند مهم امور در شرکت و جهانی مشکالت
  نیـز سبب همین به. بپردازند نقش ایفای به افغانستان، اوضاع همچنین

ً
 ضـرورت از عمـدتا

                                                                                                                                         
1. Donaldson. R. and Nogee J, The Foreign Policy of Russia : Changing Systems, 

Enduring Interests, Armonk: M. E. Sharpe, 1998, p  . 120 
2. Neil Rabinson, Russia: A state of Uncertainty, New york: Routledge, 2002,pp. 

113-144 
3.Thomas Ambrosio, The Non-Material Costs of Bandwagoning: The Yugoslav 

Crisis and the Transformation of Russian Security Policy, Contemporary Security 
Policy 27, no. 2, 2006,pp. 272-273 

4. Andrei P Tsygankov, Russia’s International Assertiveness: What Does It Mean 
for the West?, Problems of Post-Communism 55, no. 2, March/April, 2008, p. 50  
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 سـعی روسیه این، بر عالوه. آورند می میان به سخن جهانی ثبات ایجاد برای مشترک اقدامی
 نشـان نیـز المللی بین نهادهای و ها ویژه سازمان به و المللی بین مسائل به خاصی توجه دارد
 راستا، این در. کند معرفی المللی بین قواعد و اصول به پایبند را کرملین طریق، این از تا دهد
 سـازمان زیـرا ورزنـد، مبادرت متحد ملل ازمانس مواضع تحکیم به کنند می تالش ها روس
  .دانند می کشورها روابط کردن مند قاعده برای شمول جهان مکانیسمی را متحد ملل

 روسـیه خـارجی سیاست اهداف ترین مهم از یکی چند قطبی جهان تحکیم مجموع، در
 انی،جهـ اقتصـادی و امنیتی مشکالت و مسائل به اشاره ضمن بارها همچنین روسیه. است

 رهبـری و الملـل نیب روابـط اسـاس عنوان به »دموکراتیک چند قطبی« نظم استقرار خواستار
  ١است. شده جمعی

  دگرگونی دستخوشِ جهانِ در روسیه
 ملـی امنیـت مشـاور و آمریکایی های استراتژیست ترین یکی از بزرگ »برژینسکی زبیگنیو«

 تـاریخ در بار نخستین برای روسیه« آمریکا، معتقد بود که اسبق جمهور رئیس کارتر، جیمی
  کشور یک به شدن تبدیل حال در خود

ِ
 جهـانی جنـگ با تزاری امپراتوری .است واقعی ملی

 اتحـاد نام به واحد تشکیالتی در را مختلف های جمهوری ها، رسید و بلشویک پایان به اول
 یابنـد دست شتریبی استقالل به کنند می تالش ها جمهوری این اکنون. کردند ادغام شوروی

 بـرای -اسـت روسـیه منـافع بـا تضـاد در کـه- مختلـف هـای شـکل به نیز چین و غرب و
 تبـدیل بـرای کشـور ایـن توانـایی به روسیه آینده. کنند می تالش وضعیت این از برداری بهره
  از بخشی و تأثیرگذار و یمل بزرگ کشور یک به شدن

ِ
 انجـام. دارد بسـتگی یکپارچـه اروپای

 سوی از جمعیتی و ای منطقه فزاینده فشارهای تحمل برای روسیه توان بر کاری، نچنی ندادن
 از متشـنج ای دوره در بر این اساس، هم اکنـون روسـیه. داشت خواهد منفی پیامدهای چین
 بلکـه شود، تبدیل بزرگی اروپایی قدرت به ندارد تمایلی و برد می سر به خود امپراتوری افول

 گرجسـتان و بـالروس اوکراین، در و خود بخش جنوب اسالمی ایکشوره کند در تالش می
 برآمـده خشونت با تواند می زمانی تنها این در حالیست که آمریکا. حضور فعال داشته باشد

 تسـهیل بـرای. دهـد تشـکیل چـین و روسیه حضور با ائتالفی که کند برخورد خاورمیانه از

                                                                                                                                         
1. Derek Averre, Sovereign Democracy and Russia’s Relations with the European 

Union, Demokratizatsiya 15, no. 2, 2007, p.173 
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 ماننـد همسـایگانش علیـه زور از جانبـه یک اسـتفاده بـه را روسیه نباید ائتالف، این تشکیل
  ١»کرد. تشویق گرجستان و اوکراین

 در روسـیه بـه نسبی اعتنایی بی های پس از فروپاشی شوروی، نوعی با این حال، در سال
 پردازان نظم نظریه و الملل روابط بین گران تحلیل آثار در نوظهور یا قدرت ابرقدرت یک مقام
 در و سرد جنگ از پس که نگرش وجود داشت. این ها قدرت ولاف و ظهور و جهانی تمدن و

 از حـدی تـا رسـید، خود اوج به سوم هزاره در اوایل و گرفت شکل ٧٠ دهه قطبی تک دوران
 فسـاد و حکمرانـی شـیوه پیـری، حـال در جمعیـت اقتصـادی، نسبی ضعف مانند عواملی

عنوان  بـه ن نگاه، بـه روسـیهگرفت. در ای می نشأت روسیه اقتصاد و دولت بدنه در ساختاری
 عظـیم و همچنـین دارنـده منـابع جهـان ای هسته زرادخانه و جغرافیایی مساحت ترین بزرگ
  شد. نگریسته نمی انرژی

وجـه  های موجـود در روسـیه بـه هیچ این در حالیست که چنین رویکردهایی بـا دیـدگاه
روی، بیشتر مردم روسیه های پس از فروپاشی شو همخوانی ندارند. برای مثال، در همه سال

کنـد. مطـابق بـا  حفـظ خـود بـرای را جهـانی قـدرت نقـش بایـد معتقد بودند کـه روسـیه
 ١٣٩٤و در سال  ٧٢، حدود ١٣٧٠های صورت گرفته توسط مرکز لوادا، در سال  نظرسنجی

عنوان یک قدرت جهانی بـه  درصد از مردم روسیه بر این باور بودند که روسیه باید به ٧٦نیز 
  المللی بپردازد. های بین ی نقش در عرصهایفا

  
  یدر ساختار قدرت جهان هیجدول نقش روس

  

 
فروردین 

1371 
  اسفند
1377 

آذر 
1381 

 مرداد
1387 

 مهر
1395 

آبان 
1396  

آبان 
1397  

ــیه ــد روس ــش بای ــدرت نق  ق
 کند حفظ خود براي را جهانی

72 78 59 86 76 64  62  

ــد روســیه ــدعی نبای  نقــش م
 باشد جهانی قدرت

14 9 36 6 17 32  35  

  3  4 7 8 5 13 13 بدون پاسخ

                                                                                                                                         
1. Zbigniew Brzezinski, Toward a Global Realignment, The American Interest, 

Volume 11, Number 6, 17 April 2016 
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ریشه چنین دیدگاهی به جایگاه روسیه در تحـوالت جهـانی را بایـد در نگـاه مـردم ایـن 
 هستند که بزرگ ملتی ها، کشور به خود جست، زیرا بیشتر مردم روسیه اعتقاد دارند که روس

های صـورت گرفتـه توسـط  جیدارند. برای مثال، در نظرسـن زیادی اهمیت جهان تاریخ در
عنوان  معتقد بودند که روسیه بـه ١٣٩٧درصد از مردم روسیه در سال  ٨٨مرکز لوادا، حدود 

   شود. یک کشور مهم در جهان شناخته می
  

  ملت در جهان کیعنوان  ها به نقش روس
  

 
فروردین 

1371 
اسفند 
1377 

مهر 
1395 

آبان 
1396  

آبان 
1397  

 جهـان  تـاریخ  در کـه  است بزرگ ملتی روس،
 دارد زیادي اهمیت

13 57 57 82  88  

  10  13 34 36 80 است دنیا هايملت سایر همچون ملتی روس،
  2  5 9 7 7 بدون پاسخ

  
چگونه درباره کشـور خـود «در یک نظرسنجی دیگر، مردم روسیه در پاسخ به این پرسش که 

بـه ایـن  ١٣٩٧تا  ١٣٧٨ال ، در یک روند صعودی از س»کنند؟ عنوان یک قدرت بزرگ فکر می به
  اند که روسیه همچون یک قدرت بزرگ در عرصه جهانی حضور دارد.  نتیجه رسیده

  
  عنوان یک قدرت بزرگ در عرصه جهانی نمودار نظر مردم روسیه درباره حضور این کشور به
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  عنوان یک قدرت بزرگ در عرصه جهانی نظر مردم روسیه درباره حضور این کشور به
  

اسفند   
1377  

مهر 
1380  

آبان 
1384  

آبان 
1385  

آبان 
1386  

  آبان
1389  

آبان 
1390  

آبان 
1394  

آبان 
1395  

آبان 
1396  

آبان 
1397  

قطعاً 
  11  16  17  12  7  11  12  بله

65  
21  28  35  

احتماالً 
  35  28  21  36  39  36  31  23  29  19  بله

احتماالً 
  35  32  31  36  44  35  34  خیر

25  
23  19  17  

قطعاً 
  6  3  4  11  9  11  16  23  22  31  رخی

بدون 
  2  6  9  10  6  4  5  5  4  3  4  پاسخ

  
 با این حال، در غرب نه تنهـا چنـین رویکـردی بـه روسـیه وجـود نداشـت، بلکـه نگـاه

 نیـز فراتـر رفـت و حالـت اعتنـایی بی و توجهی کم از ها روس به کشورهای غربی تحقیرآمیز
 و شرق سمت به ناتو گسترش در نهایت، در که ای گونه گرفت، به  خود به یتهاجم و فعاالنه
 حیـاط کـه ٢اوکـراین و ١گرجسـتان ماننـد یافته استقالل تازه کشورهای سوی به آنها پیشروی
به خاک  کریمه جزیره شبه الحاق در این میان، .یافت نمود شوند، می محسوب روسیه خلوت
 نمایـانگر نوعی بـه کـرد، لگیرغـاف آمریکایی را و اروپایی سیاستمداران از بسیاری که روسیه
 حالـت بـه تـدافعی حالـت از غـرب یعنـی اش دیرینـه رقیب قبال در مسکو استراتژی تغییر
 را خـود خـاک بـه کریمـه الحـاق در روسـیه تجدیدنظرطلبانـه در واقع، رفتار. بود یتهاجم
 و ابرقـدرتی جایگـاه به مسکو جهش و عمل ابتکار گرفتن دست به برای تالش آغاز توان می

 خاورمیانه در روسیه ینظام حضور .دانست جهانی معادالت و تحوالت بر کالن تأثیرگذاری

                                                                                                                                         
 اوسـتیاي  در مسـلحانه  هـاي  درگیري تشدید پی در 1387مرداد  در گرجستان به روسیه ینظام حمله .1

 به کرملین جدي واکنش نخستین بودند، گرجستان از استقالل و جدایی خواستار که آبخازیا و جنوبی
 در حـال،  ایـن  بـا . بـود  خـود  نفـوذ  حوزه به روسیه همسایه کشورهاي جذب براي غرب هاي تالش
 بـر  حمـل  روسـیه  تقـابلی  واکـنش  آمریکـا،  و اروپـا  گـذاري  سیاسـت  و گیري تصمیم کلیدي محافل
 .کرد می حکومت آن بر طلب جنگ و سرکوبگر اقلیتی که شد افول حال در قدرت یک اندام عرض

 از »یـانوکویچ  ویکتـور « برکنـاري  براي غرب ایتحم به واکنش در روسیه ،1392 سال بهمن ماه در. 2
  .زد اوکراین در ینظام مداخله به دست قدرت،
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  .کرد تحلیل راستا همین توان در می نیز را
 عنوان یـک ابرقـدرت فاصـله بـه شـوروی جماهیر اتحاد با اگرچه در حال حاضر روسیه

 بـه نزدیـک آینده در دهای اقتصادی بتوان که با توجه به ضعف است بعید و دارد بسیار زیادی
کارگیری  های اخیـر از طریـق بـه شود، اما مسکو توانسـته در سـال بدل برابر با آمریکا رقیبی
 مبنـای رغم آنکه بـر بر این اساس، به .بکشد چالش به را آمریکا های نامتقارن، قدرت روش

 در تـری بـزرگ قدرت آمریکا و...، نظامی اقتصادی، ملی، قدرت زمینه در معیارهای موجود
المللـی یـا عرصـه را بـه روسـیه  ای و بین است، اما در بسیاری از مسایل منطقه جهان سطح

واگذار کرده و یا ناگزیر به پذیرش نقش متضاد مسکو شده است. این مسأله تا حد زیادی بر 
  روندهای جهانی تأثیرگذار بوده و رویکردهای هژمونیک آمریکا را به چالش کشیده است.

 به ضـرر  اوکراین، در این مثال توجه کرد که روسیه توان به می
ِ
شرایط را از یک تغییر رژیم

جزیره کریمه به خاک خود دگرگون کرد. همچنین  طلبی ارضی و ضمیمه شبه خود، به توسعه
 دولت مورد حمایت غرب را در این کشور  مسکو با ناامن

ً
سازی مناطق شرقی اوکراین، عمال

-های یوروسازوکاریف را برای همیشه از الحاق به  تواند کی که میای کرد  وارد بازی پیچیده
در  مسـتقیم مداخله هرگونه روسیه حال، عین آتالنتیکی نظیر اتحادیه اروپا و ناتو بازدارد. در

و  تحریـک موجـب کـه داشـته نگه پـایین سطحی در را ها درگیری و کرده این کشور را انکار
  .نشود آمریکا شدیدتر واکنش

 های سیاسـت توانسـت سـوریه، بـه روسیه نظامی نیروهای گسیل با بر این، پوتین عالوه
  را آمریکا

ً
دهد. نباید از یاد برد کـه آخـرین حضـور نظـامی  تغییر در منطقه خاورمیانه کامال

ها در مرزهـایی فراتـر از محـدوده کشـورهای شـوروی سـابق، بـه حضـور مسـکو در  روس
هـا  رغم آنکـه روس ای پـس از فروپاشـی شـوروی، بـهه شود. در سـال افغانستان مربوط می

چندین بار از نیروهای نظامی خود در فضای منطقه اوراسـیا اسـتفاده کـرده بودنـد، امـا بـه 
حضور نظامی در سایر مناطق نپرداخته بودند. بنـابراین، حضـور نظـامی روسـیه در سـوریه 

رود. ایـن  اوراسیا به شمار مـیای فراتر از منطقه  اولین نمایش قدرت نظامی روسیه در منطقه
امر نه تنها روسیه را از انزوایی که پس از بحران اوکراین درگیر آن بود خارج کرد، بلکه موجب 

ای فراتـر از  عنوان بازیگری جهانی شد که حاضـر اسـت در محـدوده تثبیت قدرت مسکو به
  نمایی بپردازد و از منافع خود دفاع کند. مرزهای سنتی خود به قدرت

 حـال عـین در کند و حمایت اسد بشار از مؤثر شکلی به ه این ترتیب، مسکو موفق شدب
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 نقطـه .ردیـگ مـی قـرار مـد نظـر نیـز روسـیه منافع سوریه، آینده در تحوالت که کند تضمین
 مسـکو کـه شـد، ایـن بـود سـوریه و اکـراین در روسیه اقدامات موفقیت باعث که مشترکی
 کـه اختالفـات تشـدید خطـر. اسـت ای هسـته قـدرت یک آمریکا، دشمنان دیگر برخالف

 کند می وادار را آمریکا دارد، وجود روسیه با بالقوه اختالفات از یک هر در ضمنی صورت به
 در این در حالیست که روسیه. دهد نشان واکنش روسیه اقدامات به بیشتری بسیار دقت با که
زیـرا  کنـد، احسـاس می بـرای تـداوم تـنش کمتـری محـدودیت غرب، با روابط کاهش پی

های غرب علیه روسیه در خصوص اوکـراین باعـث شـد کـه مسـکو تعلـق خـاطر و  تحریم
 چیزی برای از دست دادن و باختن ها وابستگی کمتری به اروپا داشته باشد. در نتیجه، روس

  ١در برابر غرب نداشتند که بخواهند مالحظه آن را در نظر بگیرند.
تـوان مسـکو را  نمی غـرب، و روسـیه میـان آمـده پیش مناقشات و ها درگیری رغم تمام به
  قدرتی

ً
 در کنـونی مسـائل. اسـت غـرب بـه زدن آسـیب دنبال مخرب فرض کرد که به کامال

کنـد.  اتخـاذ تری گرایانـه عمل موضـع تـا سـاخته وادار را روسـیه جهانی، اقتصاد و سیاست
 تقابـل بـه توانـد می اسـت کـه فاتیاختال بیشتر تشدید از جلوگیری دنبال به بنابراین، روسیه

های  پرونـده صـحنه در فعـال حضـور بـا در عین حال، مسکو ٢شود. منجر غرب با شدیدتر
. بیـاورد دسـت به را پنهانی و آشکار متعدد کند منافع خاور نزدیک تالش می حساس منطقه

 ارتقـا را خـود یالمللـ نیب پرستیژ و وجهه مختلف، اقدامات با است امیدوار یکسو از مسکو
ای خـود را در  نفـوذ منطقـه بتوانـد آشکار چندان نه اقداماتی انجام با دیگر سوی از و بخشد

  خاور نزدیک افزایش دهد.

  روسیه خارجی سیاست تدبیر سند در اي منطقه راهبردهاي و تهدیدها 
 شـدت اتحاد جماهیر شوروی، اوضاع ژئوپلیتیکی و امنیتی پیرامون مسکو نیز به با فروپاشی

دستخوش دگرگونی شد. در این راستا، روسیه از زمان فروپاشی شوروی تالش کرد با تعریف 
های نظامی و اسناد امنیتی و سیاسـت خـارجی، محـیط پیرامـون خـود را از هرگونـه  دکترین

روسـیه، ایـن  ملـی امنیـت نظامی موجود علیه خطری مصون نگه دارد. با توجه به تهدیدات

                                                                                                                                         
1. Paul N Schwartz, Syria – A New Russian Asymmetric Challenge, Center for 

Strategic and International Studies (CSIS), 30 September 2015 
2. Danielle Pletka, US weakness gave Russia courage to act in Syria, American 

Enterprise Institute, 1 October 2015 
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نظامی، امنیتی و سیاست خارجی منتشـر کـرده اسـت.  و دکترین کشور تا کنون چندین سند
مشـیء  در تعیـین خط روسـیه خـارجی سیاسـت تدبیر همچنین با توجه به اهمیتی که اسناد

 روسیه خارجی سیاست سیاست خارجی و امنیتی روسیه دارند، نگاهی به آخرین سند تدبیر
تهدیدهایی باشد که مسـکو بـا آنهـا تواند از یکسو بیانگر  منتشر شده، می ١٣٩٤که در سال 

  مواجه است و از سوی دیگر راهبردهای این کشور را در حوزه سیاست خارجی روشن کند.
 و ملـی منـافع تـأمین منظور بـه ١٣٩٤١ روسـیه در سـال خارجی سیاست تدبیر در سند

 از یکـی عنوان بـه »روسـیه فدراسیون موقعیت تحکیم«راهبردی،  و ملی های اولویت اجرای
 گیری معاصر ضروری دانسته شده است. در این سند، به شکل جهان در نفوذ صاحب مراکز

 های کانون نابودی و رفتن از میان  به کمک همسایه، های دولت با همجواری حسن مناسبات
هـایی نیـز  درگیری و ها کانون چنین وقوع از پیشگیری و خود های سرزمین در درگیری و تنش

  اشاره شده است.
 دسـتخوش امـروز دنیـای«ین سند، جهان پیرامون روسیه چنین تبیـین شـده اسـت: در ا
 رخ چنـد مرکـزی المللـیبین سیستم گیری شکل دنبال به که شده تحوالتی و جدی تغییرات

 فرآینـد نتیجـه در. رودمـی پیش به شدن ترپیچیده مسیر در المللبین روابط پیکره. دهندمی
 جهـانی هـایظرفیـت. گیرنـدمی شکل سیاسی و اقتصادی نفوذ جدید مراکز سازی،جهانی
. شوندمی ترکیب در هم اقیانوسیه ـ آسیا منطقه در و رفته کنار به توجه مرکز از توسعه و قدرت

 و هافرهنگ تنوع تر شده و کم جهانی سیاست و اقتصاد بر نفوذ و قدرت برای غرب امکانات
  .شوندمی بیشتر روز هر هاتحکوم توسعه الگوهای تعدد جهان و در هاتمدن

 کشـورها، رفـاه سـطح بـین شـکاف تعمیـق جهانی، توسعه برابری عدم از حاصل تناقض
 مواصـالتی هـایشـاهرگ بـر کنتـرل مصـرف و بـازار به دسترسی منابع، سر بر رقابت تقویت
 و علمـی انسـانی، هـایظرفیـت مرزهـای از رقابـت .شوندمی نمایان پیش از بیش ونقل حمل
جهـت سر بر خصمانه رقابت شکل به و گیردمی خود به مدنی هایویژگی رفته، فراتر یآور فن

 بـه شخصـی ارزشی الگوهای تحمیل برای تالش شرایط، این در. آیددر می ارزشی های گیری
 دست از و آشوب نتیجه در و الملل بین امور در درگیری و افراطی رفتارهای هراسی، بیگانه رشد

                                                                                                                                         
1.Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена 
Президентом Российской Федерации В.В.Путиным 30 ноября 2016 г.), 
Министерство иностранных дел Российской Федерации, 1 декабря 2016 
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 کـه اسـت ایـن ما وظیفه امروز اساس، همین بر. شودمنجر می الملل بین ابطرو بر کنترل رفتن
 هـاتمدن ادیان، ها،فرهنگ بین شراکت و دوستی نوعی و شده هاتمدن بین شکاف بروز از مانع
 هـای دولت تـالش. کنـیم فراهم بشریت تمام برای را باثبات و آرام توسعه اسباب و کرده ایجاد
 تمـام فرآینـدهای بـر نظراتشـان نقطـه تحمیل واسطه به جمله از ودخ مواضع حفظ برای غربی
 رشـد بـه منجـر قدرت، جایگزین مراکز تشکیل از ممانعت جهت در سیاست اعمال و جهان
 شـده ایمنطقه و جهانی سطح در نابسامانی و آشوب تقویت المللی، بین مناسبات در ثباتی بی

 بـه آینده در الملل بین سیستم کلیدی اصول گیری شکل فرآیند بر نفوذ اعمال برای مبارزه. است
  .است شده تبدیل امروز دنیای توجه مورد های جریان از یکی
 ثبـاتی بی و گرفتـه شدت اقتصادی و اجتماعی سیاسی، نظرهای اختالف که شرایطی در
 مناسـبات در قـدرت« عامـل نقـش یابـد، می افزایش اقتصادی و سیاسی جهانی سیستم در
 تشکیل، قدرت، هایظرفیت نوسازی و گسترش. شود نمایان می قبل از بیشتر نیز »الملل بین
 بـرای تهدیـدی انجامیده و راهبردی ثبات تضعیف به تسلیحات جدید انواع گسترش و بسط
. اسـت تسلیحات بر کنترل برای توافقات و مدارها و قرار زاییده که شد خواهد جهانی امنیت

 درگیـری و جنـگ حتـی و هـایی در مقیاسـی وسـیعگجنـ شـدن برافروختـه خطر وجود با
 احتمـال امـا نیست، زیاد چندان بزرگ های دولت بین حوادثی چنین وقوع احتمال ای، هسته
  ».باالست ای منطقه های ها و بحراندرگیری به آنها ورود

گرایی در منطقه خـاور نزدیـک اشـاره  همچنین در این سند به گسترش تروریسم و افراط
   شده است:

 انتشار. است امروز دنیای واقعیات ترینخطرناک از یکی المللی بین تروریسم«
 وهله در( متعدد مناطق در تروریستی هایسازمان هایفعالیت و افراطی افکار
 شـدن جهانی فرآیندهای نتیجه در که) شمالی آفریقای و خاور نزدیک در اول

 بـه منجـر انـد،گرفتـه شکل خارجی دخالت نتیجه در یا و مند نظام مشکالت
 گسترش همچنین امنیت و تأمین و کشور مدیریت سنتی هایسازوکار تخریب

 هـاینسـخه و ایدئولوژیک هایارزش. است شده مهمات وسالح  غیر قانونی
 شوند،می تحمیل و تجویز بیرون از که هاحکومت سیاسی سیستم سازی مدرن
  جریانات این. است رانگیختهب امروز هایچالش به نسبت را جامعه منفی واکنش

 هایارزش تحریف بر تکیه با و شده تبدیل افراطی های گروه دست در ابزاری به
 اهـداف بـه دسـتیابی بـرای آمیز خشونت هایروش از استفاده به را همه دینی،
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  .کشانندمی خود دینی و قومی هایرقابت یا و سیاسی
بی و قساوت که آن همشاب تشکیالت و »داعش« تکفیری سازمان ظهور با
 نفـوذ تقویت و حکومت تشکیل داعیه و رسانده خود حد باالترین به را رحمی
 تهدیـدهای دارنـد، را چـین تـا آتالنتیـک سواحل جغرافیایی مرزهای بر خود

 تشـکیل بایـد تروریسـم با مبارزه در. اند گرفته خود به ایتازه شکل تروریستی
 و موجـود مـوازین و قـوانین مبنـای بـر متروریسـ با مقابله المللی بین ائتالف

 بـدون قـرار داده، کلیـدی محـور را هـاحکومت سیستماتیک و مؤثر تعامالت
 جوامـع امکانـات از دوگانه استانداردهای از استفاده یا و مسأله کردن سیاسی
 یـا و گرایـی افراط و تروریسم انتشار از مانع و گرفته بهره مطلوب طور به مدنی
  .شوند جوامع در رادیکال افکار و هاایده انتشار

 جرم جدید مراکز و شده تر گسترده فراملیتی یافته سازمان جنایت و جرم ابعاد
 نفـوذ حوزه و شوندمی تغذیه توجهی قابل منابع از که اندگرفته شکل جنایت و

 مختلـف، هـای دولت حکـومتی هـایسازمان برخی در نفوذ طریق از را خود
 افراطی و تروریستی هایسازمان با ارتباط ایجاد یا و لیپو و اقتصادی نهادهای
  ».دهندمی گسترش

  
 در بر نقش مسـکو ١٣٩٤ روسیه در سال خارجی سیاست تدبیر با این اوصاف، در سند

کید و اعالم شده که شمال و خاور نزدیک منطقه در اوضاع تثبیت    :آفریقا تأ
 هـای گروه از ناشـی ایتهدیده کردن خنثی برای جمعی های تالش روسیه از«

سیاسی  فصل و حل برای را پیگیری سیاست و کرده حمایت المللی بین تروریستی
 و حاکمیـت بـه احتـرام اساس بر منطقه این های دولت مناقشات ـ دیپلماتیک

  مداخالت بدون و آنها خود توسط خود سرنوشت تعیین حق آنها، ارضی تمامیت
  ».کرد خواهد دنبال خارجی

  
 تهدیـدهای تنهـا نه که دهد می روسیه نشان خارجی سیاست تدبیر تر، سند کلیدر ابعاد 

 بـه نیـز نـوینی تهدیدهای بلکه اند، نرفته بین از خارجی و داخلی های حوزه در مسکو سنتی
 ایفـای دنبـال بـه کـه روسیه برای مسأله این. اند کرده ایجاد را تری متنوع ترکیب و پیوسته آنها
 حـائز باشـد، می الملـل بین نظـام در خـود جایگـاه ارتقاء و جهانی معادالت در مؤثر نقش

  آیـد، فـائق امنیتی تهدیدات و ها چالش این بر نتواند روسیه اگر زیرا است، اهمیت
ً
 در عمـال

 شـود می موجـب امر این. شود می مواجه ای عدیده مشکالت با خارجی و داخلی های حوزه
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  :گیرد پیش در توأمان صورت به را راهبرد چند خود خارجی سیاست حوزه در روسیه که
  کند؛ تعریف خود حیاتی منافع حوزه عنوان به را سابق شوروی فضای. ١ 
 مطلـوب مـدل کـه بـازگردد نفـوذ مناطق ژئوپلیتیکی سیستم به کند همچنین تالش. ٢ 

  بود؛ نوزدهم قرن در بزرگ های قدرت
 تهدیـدات برابر در اتمی تسلیحات زا استفاده بر مبنی خود امنیتی راهبرد به همچنان. ٣ 

کید   کند؛ تأ
  بخشد؛ تداوم آمریکا متحده ایاالت علیه را خود امنیتی و اطالعاتی های فعالیت. ٤ 
  دهد؛ قرار خود خارجی های اولویت جزو را تروریسم و گرایی افراط با مبارزه. ٥ 
 در را ایـران و هنـد چـین، نظیـر کشورهایی با رابطه گسترش و شرق به نگاه رویکرد. ٦ 

  .کند تقویت خود خارجی سیاست

  هاي پیش روي روسیه چالش
  المللی با چند چالش عمده مواجه است: روسیه در دوران آتی برای ایفای نقش در محیط بین

  
  . چالش اقتصادي1

های  اگرچــه پــوتین موفــق شــد وضــعیت اقتصــادی افسارگســیخته روســیه را در طــول ســال
 در غـرب هـای تحریم واسـطه به ١٣٩٢ هد، اما مسکو از سـالزمامداری خود سروسامان د

نفت، با موقعیت اقتصادی بحرانـی مواجـه شـد، بـه  بهای کاهش همچنین و اوکراین مسأله
رغم آنکـه  ای که ارزش روبل به نصف کاهش پیدا کرد و نرخ تورم نیز افزایش یافت. بـه گونه

یت بخـش مهمـی از ایـن بحـران دولت روسیه طی سه سال گذشته موفق به کنتـرل و مـدیر
های مختلف اقتصادی روسیه مشاهده  هایی در بخش اقتصادی شده، اما همچنان نابسامانی

های  های اقتصادی و وجود فساد در دسـتگاه شود. عالوه بر این، تداوم حضور الیگارشی می
از  کنـد. در نتیجـه، یکـی اداری و مالی نیز فشارهای مضـاعفی بـر اقتصـاد روسـیه وارد می

 از شـرایط  چالش
ً
های داخلی روسیه که به حوزه سیاست خارجی تسری پیدا کـرده و بعضـا

کننـده  بیرونی نیز تأثیر پذیرفته، همان وضعیت اقتصادی است که در آینده هم عنصری تعیین
  های کرملین به شمار خواهد آمد. در بلندپروازی
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  . بحران جانشینی سیاسی2

ه جانشینی سیاسی پوتین وجود دارد. اگر روزی پـوتین بـه هـر در روسیه بحران عمیقی دربار
ای وجود ندارد که بتواند  دلیلی دیگر در عرصه سیاسی نباشد، سیاستمدار برجسته و کارکشته

جمهوری انتخـاب  به سـمت ریاسـت ٢٠١٨جایگزین وی شود. اگرچه پوتین در انتخابات 
، چنـدان دور نیسـت، زیـرا او دیگـر شد، اما بحران جانشینی سیاسی پوتین از لحاظ زمـانی

تواند در دور بعدی انتخابات شرکت کند. البته نباید از یـاد بـرد کـه پـوتین یـک بـار بـا  نمی
ــاندن  ــدرت و نش ــردش ق ــی گ ــدودف«طراح ــری م ــند » دیمیت ــر مس ــود ب ــای خ ــه ج ب

 امکان حضور در کرملین را پیدا کرد، اما این سؤال همچنان بـاقی  ریاست
ً
جمهوری، مجددا

جمهوری پوتین، چه سناریویی رخ خواهد داد؟  ت که بعد از پایان چهارمین دوره ریاستاس
استفاده خواهد شد یا روسیه ناگزیر به حرکت » پوتین ـ مدودف«آیا بار دیگر از طرحی شبیه 

های جدید برای گذار از عصـر پـوتین و یـافتن جـایگزینی مناسـب بـرای وی  به سوی شیوه
ی از سوی پوتین به سمت جانشینی یا حتـی تغییـر قـانون اساسـی خواهد بود؟ انتخاب فرد

جمهـور از جملـه سـناریوهای مطـرح در ایـن  عنوان رئیس برای تغییر شکل حضور پوتین به
  آیند. خصوص به شمار می

های گذشته نه در احزاب رقیب و نه در حزب روسیه متحد،  واقعیت آن است که در سال
عنوان جایگزین والدیمیر پوتین نام بـرد. بـه  ه بتوان از آن بههیچ فردی آنقدر برجسته نشده ک

تواند شرایط حاکم  های آینده در حوزه سیاست خارجی روسیه می همین دلیل یکی از چالش
ویژه آنکه تاریخ روسیه نشـان داده نقـش رهبـران و نخبگـان  بر روسیه پس از پوتین باشد؛ به

  اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. سیاسی در مدیریت و هدایت سیاست خارجی از
  

  . اختالف و رقابت با غرب3
تـرین دسـتاوردهای وی محسـوب  عملکرد پوتین در عرصه سیاسـت خـارجی یکـی از مهم

سـامانی اقتصـادی،  شود. او موفق شد یک ابرقدرت فروپاشیده را که در داخل درگیـر بی می
بار دیگر به سـطح اول مناسـبات های مختلف بود،  طلبی، اعمال تروریستی و چالش تجزیه

هـای سـنتی شـوروی در معـادالت  بسیاری از نقش ١٣٧٠جهانی بازگرداند. روسیه در دهه 
جهانی را از دست داده بود و به کشوری تبدیل شده بـود کـه آمریکـا و نـاتو قـادر بودنـد بـه 
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ی کـه پـوتین ترین متحدان آن حمله نظامی کنند. با این حال، شیوه بازیگری و اقدامات نزدیک
در عرصه سیاست خارجی انجام داد، اینک مسکو را به بازیگری مهـم در عرصـه تحـوالت 

المللـی  هـای بین طوری که روسیه موفق شده در آخـرین بحران جهانی تبدیل کرده است، به
دست برتر را در اختیار گیرد. این رونـد را هـم در بحـران اوکـراین و هـم در بحـران سـوریه 

ه کرد. اگرچه هر دو بحران با بازیگری مستقیم ایاالت متحده شـکل گرفـت، توان مشاهد می
جزیره  ها هرگز آمریکـا نبـود. روسـیه در اوکـراین موفـق شـد شـبه اما برنده نهایی این بحران

استراتژیک کریمه را به خاک خود ملحق کنـد و بـا نـاامن سـازی منـاطق شـرقی و جنـوبی 
 د»دونباس«اوکراین موسوم به 

ً
را در این کشور فلج و » پتر پروشنکو«گرای  ولت غرب، عمال

آتالنتیکی ناکام بگذارد. در -یف در ساختارهای یورو های غرب را برای ادغام کامل کی طرح
سوریه نیز حضور نظامی روسیه موجب شد که موازنه قوا بـه نفـع نظـام سیاسـی حـاکم بـر 

  شدند، تضعیف شوند. ایت میهای تروریستی که از سوی غرب حم دمشق تغییر کند و گروه
 در  البته ساده

ً
انگارانه است که شرایط رقابت با غرب در همین سطح بـاقی بمانـد. قطعـا

های سیاسی، اقتصـادی، امنیتـی و ژئـوپلیتیکی میـان روسـیه و  آینده نیز اختالفات و رقابت
ای روسیه ه تواند در درازمدت بخشی از توان و ظرفیت غرب تداوم خواهد یافت. این امر می

هایی مواجـه  را به خود معطوف کند و این کشور را در روند بازسازی اقتصـادی بـا دشـواری
منظور تقویت شرایط اقتصادی در برخی  سازد. در نتیجه، این احتمال وجود دارد که روسیه به

هـایی  پوشی کند؛ هرچنـد ایـن مـوارد بیشـتر در حوزه از موارد اختالفی در برابر غرب چشم
  بود که برای مسکو اهمیت ژئوپلیتیکی نداشته باشد. خواهند

  گیري نتیجه
صورت مستقیم منـافع و امنیـت روسـیه را  هایی که به واسطه بروز بحران های اخیر به در سال

ای بـا تغییـر و  المللی و منطقه دادند، رویکرد مسکو نسبت به مسائل بین تحت تأثیر قرار می
توان در سیاست این کشور نسـبت  است که این امر را میای مواجه بوده  تحول قابل مالحظه

به دو بحران اوکراین و سوریه مشاهده کرد. اگرچه حفظ منافع سنتی همچنان در راهبردهـای 
روسیه وجود دارد، اما این کشور با تهدیدهای جدیدی در سـطح منطقـه مواجـه شـده و بـه 

ی برای دسـتیابی بـه اهـداف خـود های متفاوت ها و روش همین دلیل ناگزیر است از تاکتیک
استفاده کند. بر این اساس، در حالی که برخی تهدیدها در این کشورها علیـه روسـیه ثابـت 
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انـد. بـرای مثـال، اگرچـه در  مانده، برخی تهدیدهای دیگر به اشـکال گونـاگون ظهـور کرده
ا در حـال گرایی و تروریسم مذهبی وجـود داشـتند، امـ گذشته نیز تهدیدهای ناشی از افراط

حاضر این تهدیدها از گروهی همچون طالبان و القاعده به گروهی همچـون داعـش انتقـال 
اند.  های مقابله با این تهدیدها نیز دچار تغییر و تحـول شـده یافته است؛ به همین دلیل شیوه

هـا  های منطقه و بازیگران فروملی همچون گروه های روسیه با کشور تواند ائتالف این امر می
  احزاب مختلف را دستخوش دگرگونی کند. و

المللی  ها و راهبردهای آینده روسیه نسبت به محیط بین همچنین بخش مهمی از سیاست
دهد. اگر آمریکا مطابق با استراتژی جدید خود قصد داشته باشد  را سیاست آمریکا شکل می

، آنگاه روسـیه روسیه را به یک فضای تقابلی در حوزه تسلیحات همچون جنگ سرد بکشاند
باید به شکلی هوشمندانه هم قوای نظامی خود را جهت حفظ موازنه با آمریکا حفظ کنـد و 
 اقتصاد روسیه تاب و تـوان ورود ایـن 

ً
هم در دام آغاز یک جنگ سرد جدید نیفتد، زیرا عمال

  کشور به یک رقابت تسلیحاتی جدید با آمریکا را ندارد.
های ژئوپلیتیک خود با غـرب را مـدیریت  تالفات و رقابتدر این راستا، روسیه هم باید اخ

المللـی آمـاده کنـد. بـا توجـه بـه  کند و هم خود را در برابر تهدیدهای نوظهـور در سـطح بین
هـای جغرافیـایی مختلـف،  المللی و سرعت بـاالی تحـوالت در حوزه پیچیدگی وضعیت بین

ش از هـر زمـان دیگـر در حـوزه المللـی بـی ای و بین های منطقـهسـازوکارهای ایجاد  ضرورت
شود، زیـرا مسـکو بـه تنهـایی تـوان و ظرفیـت مقابلـه بـا  سیاست خارجی روسیه احساس می

هـای غربـی نیـز  توانـد روی همکـاری طرف ها را ندارد و در عین حـال نمی بسیاری از چالش
بـا کشـورهای مختلـف در  گونه شـراکتهـای  حساب باز کند. به همین دلیل ایجـاد همکاری

آید. تقویت رابطه با  های دوجانبه یا چندجانبه یکی از راهبردهای مهم مسکو به شمار می لبقا
دهی به بریکس، ساماندهی اتحادیه اقتصادی  چین، تقویت سازمان همکاری شانگهای، شکل

   شود. ترین اقدامات روسیه در این زمینه محسوب می اوراسیا و موارد دیگر از جمله مهم
ها و مشکالتی که کرملین  رغم همه مسائل، چالش توجه داشت که به در هر صورت باید

در هدایت و مدیریت سیاسـت خـارجی در آینـده بـا آنهـا مواجـه اسـت، روسـیه همچنـان 
آید. بنابراین، مسکو در آینده  پهناورترین و یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان به شمار می

  های قابل توجهی است. ودیتها و هم محد الملل هم دارای فرصت محیط بین
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