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  نواوراسیاگرایی و سیاست خارجی روسیه 
  شعیب بهمن

  
  
  

  30/07/1395تاریخ پذیرش نهایی:                26/06/1395تاریخ دریافت: 
  
 

  چکیده
هاي مختلفی نسبت به جهان پیرامون وجـود دارد. برخـی از ایـن     ها و ایده در روسیه دیدگاه

گـر هنـوز فرصـت آزمـوده شـدن را      اند و برخـی دی  هاي گذشته عملی شده ها طی سال ایده
که متضمن دیدگاهی متـوازن میـان   » اوراسیاگرایی«رسد ایده  اند. در این بین به نظر می نیافته

هاي گذشته به رونـد و رویکـرد غالـب در سیاسـت خـارجی       شرق و غرب است، طی سال
» اگرایینـو اوراسـی  «توان از  روسیه مبدل شده است. این تفکر چنان رشد کرده که امروزه می

هایی با  نیز در کنار اوراسیاگرایی کالسیک و سنتی یاد کرد. نو اوراسیاگرایی که داراي تفاوت
اندازهاي مختلفی براي سیاست خارجی روسیه  اوراسیاگرایی کالسیک است، به طراحی چشم

م اي و حتی نظـا  توانند بر آینده روسیه، تحوالت منطقه پرداخته که هر یک از این دورنماها می
این رو مقاله حاضر قصد دارد بـه بررسـی ابعـاد و زوایـاي      الملل نیز تأثیرگذار باشند. از بین

  گوناگون نو اوراسیاگرایی و ارتباط این رویکرد با سیاست خارجی روسیه بپردازد.
  

  واژگان کلیدي 
گرایـی،   ژئوپلیتیـک گرایـی،   واقعاوراسیاگرایی، نو اوراسیاگرایی، روسیه، سیاست خارجی، 

   .و اتحاد همگرایی
  

                                                                                                                                         
 الملل  دکتري علوم سیاسی، پژوهشگر مسائل بین shuaibbahman@gmail.com 
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  مقدمه
با فروپاشی اتحاد جمـاهیر شـوروي و تغییـر اوضـاع ژئـوپلیتیکی و امنیتـی پیرامـون        

هـاي حـاکم بـر سیاسـت خـارجی روسـیه نیـز بـه شـدت           ها و ایـده  مسکو، دیدگاه
هـاي نخسـت پـس از     خوش دگرگونی شـد. بـه نحـوي کـه مسـکو در سـال       دست

المللی خود به شدت فاصـله گرفـت    ینگرایی ب فروپاشی، از سیاست ضدغربی و چپ
و سعی کرد منافع خود را از طریق نزدیکی به غرب و سازش با اروپا و آمریکا دنبـال  
کند. در آن زمان مسکو، سیاست خارجی خود را بر مبناي تبـدیل روسـیه بـه دولتـی     

تـر کشـور    مبتنی بر موازین حقوقی، ایجاد جامعه مدنی و مدرنیزه کردن هرچه سـریع 
کرد و مقامات کرملین خواهـان توسـعه مناسـبات     برقراري اقتصاد بازار استوار جهت 

  با اروپا و ایاالت متحده آمریکا شدند.  
روسیه در دستیابی به اهـداف از یـک     هاي سیاست خارجی در این بین ناکامی

هاي موجود  سو و روي کار آمدن والدمیر پوتین از سوي دیگر باعث شد که رویه
اي مواجه گردد. از آن پس، بسیاري  رجی روسیه با تغیرات گستردهدر سیاست خا

بـا سـران کشـورهاي     1»بـوریس یلتسـین  «ها، رفتار بیش از حد صمیمی  از روس
آنـدره  «دادنـد و بـه سیاسـت تسـلیم و سـازش       خارجی را مـورد تمسـخر قـرار    

ـ     نیز انتقادهاي بی 2»کوزیرف ا شماري وارد کردند. در رویکـرد جدیـد کـه از آن ب
بازگشت روسیه   شود، مسئله یاد می 4»نو اوراسیاگرایی«و  3»اوراسیاگرایی«عناوین 

شد. طرفداران این رویکرد معتقدند که روسیه بـه   به جایگاه هژمون جهانی مطرح 
اي که دارد و در دو قاره اروپـا و آسـیا گسـترش    علت خصوصیت سرزمینی ویژه

ل شرق و غرب دنبـال کنـد کـه متضـمن     یافته، لذا باید سیاست متوازنی را در قبا
  منافع اقتصادي و امنیتی مسکو باشد. تأمین

                                                                                                                                         
١. Boris Yeltsin 
٢. Andrei Kozyrev 
٣. Eurasianism 
٤. Neo-Eurasianism 
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هـاي   هـا و ایـده   رغم آنکه در حال حاضر دیدگاه  بهرسد  در مجموع به نظر می
متفاوتی در روسیه نسبت به جهان پیرامـون وجـود دارد، بـا ایـن حـال ایـده نـو        

مبدل شـده اسـت. بـه     اوراسیاگرایی به رویکرد غالب در سیاست خارجی روسیه
هاي کـرملین دارد،   سزایی که در سیاست به تأثیرنحوي که اوراسیاگرایی عالوه بر 
نماید. از این رو در مقالـه   ها نیز نقش مهمی ایفا می در جامعه و هویت ملی روس
هـاي اوراسـیاگرایی و نـو اوراسـیاگرایی خـواهیم       حاضر نخست به بررسی ایـده 

ها و اهداف نواوراسیاگرایی را مـورد بحـث و بررسـی     پرداخت. در ادامه، ویژگی
اندازهاي اوراسیاگرایی که براي آینده سیاست  قرار خواهیم داد و در نهایت، چشم

ي جدي تأثیرتوانند  خارجی روسیه وجود دارند و هر یک از آنها به نوبه خود می
  .الملل داشته باشند را مرور خواهیم نمود بر روسیه و همچنین نظام بین

  
  اوراسیاگرایی و نو اوراسیاگرایی
ترین خشکی یکپارچه کره زمین، مشـتمل بـر    از دیدگاه ژئواستراتژي کالن، بزرگ

نام دارد. نام اوراسیا از ترکیب دو واژه اروپا » اوراسیا«قاره آسیا و اروپاي خاوري، 
ه اي میـان دو قـار   عدم وجود مرز طبیعی ویژهبا توجه به و آسیا پدید آمده است. 

آسیا و اروپا و توجه به این نکته که مرزبنـدي کنـونی میـان ایـن دو قـاره بیشـتر       
اي  دانـان، ایـن دو قـاره را قـاره     ـ فرهنگی اسـت، لـذا برخـی از جغرافـی     تاریخی

خواننـد. فـارق از مباحـث جغرافیـایی      یکپارچه دانسته و آن را به نام اوراسیا مـی 
  شود کـه بـه واسـطه    ناطق اطالق میاي از کشورها و م صرف، اوراسیا به مجموعه

جغرافیا، تاریخ، روابط سیاسـی، پیونـدهاي اقتصـادي و روابـط فرهنگـی تعیـین       
  گیرد:  شوند. در معناي وسیع کلمه، این منطقه چهار بخش را در بر می می

  اول، مناطق جنوبی و مرکزي روسیه در شمال؛ 
منستان و آذربایجـان  دوم، ترکیه و کشورهاي ماوراي قفقاز یعنی گرجستان، ار

  در غرب؛ 
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  سوم ایران و افغانستان در جنوب؛ 
چهارم، پـنج جمهـوري آسـیاي مرکـزي (قزاقسـتان، ازبکسـتان، ترکمنسـتان،        
قرقیزستان و تاجیکسـتان) و منـاطق شـمال غربـی چـین و مغولسـتان در شـرق.        

)Schoeberlein, 2002: 4–8 (  
تـوان از   ود دارد و نمـی به طور کلی تعاریف متعددي در خصوص اوراسیا وج

ورد. به عنـوان نمونـه برخـی معتقدنـد     آتعریف جامع و کامل سخن به میان  یک
کشورهاي اروپـاي شـرقی کـه در دوران اتحـاد جمـاهیر شـوروي سـابق تحـت         

  گیرند.  حاکمیت مسکو بودند نیز در زمره کشورهاي اوراسیایی قرار می
اراي جمعیتـی در حـدود   به هر حال جداي از روسیه و چین، ایـن کشـورها د  

کشور عضو اتحادیه اروپا)، مجمـوع   27میلیون نفر (حدود نیمی از جمعیت  250
تریلیون دالر آمریکا (یـک سـیزدهم تولیـد ناخـالص      14/1تولید ناخالص داخلی 

میلیـون   6/9میلیون کیلومتر مربع (در مقایسه بـا   94/8داخلی آمریکا) و مساحت 
) با احتسـاب مـوارد   Pabst, 2009: 167باشند. ( میکیلومتر مربع مساحت آمریکا) 

هاي ویـژه اسـت. بـه     مستعد و داراي قابلیت اي قهیابیم که اوراسیا منط فوق درمی
همین دلیل نیز در دکترین ژئوپولیتیک کالسیک، اوراسـیا همـواره کـانون قـدرت     

ایـده  در ایـن بـین    1انـد.  یـاد کـرده  » ابرقـاره « جهانی بوده و برخی از آن با عنوان
اوراسیاگرایی، ریشه در تاریخ پـر فـراز و نشـیب کشـور روسـیه و هویـت ملـی        

  ها دارد. روس
  
  اوراسیاگرایی الف)

توان نخستین مباحثه آشکار میـان   گرایان را می اگرچه مناظره اسالوگرایان با غرب
                                                                                                                                         

(قلب زمـین) کـه توسـط مکینـدر مطـرح شـد،        »هارتلند«هاي ژئوپولیتیک کالسیک نظیر  . در دکترین1
گشت، می توانست  اوراسیا، محور قدرت جهانی تلقی شده بود و هر ملتی که بر این ابر قاره چیره می

قتصادي دیگر یعنی اروپاي باختري و آسیاي خاوري نفـوذي قـاطع داشـته باشـد.     بر دو منطقه پربار ا
توانست خاورمیانه و آفریقا را نیـز تحـت    گشت، می همچنین هر کشوري که بر این ابرقاره مسلط می

  نفوذ خود درآورد.



گر
سیا

ورا
نوا

سیه
 رو

جی
خار

ت 
اس

سی
 و 
یی

ا
  

 

   

 79  

 

 

هاي  اما در سال 1ها درباره هویت ملی و آینده سیاسی این کشور تلقی نمود، روس
هـا را بـه خـود مشـغول      یش از همه ذهن روسبفروپاشی شوروي، آنچه پس از 

  گرایی و اوراسیاگرایی است. غرب  کرده، تقابل و مناظره
بار  اوراسیاگرایی یا همگرایی اوراسیایی، به عنوان یک فلسفه سیاسی، نخستین

 3»پایاتر ساویتسـکی «و  2»نیکالي تروبتسکوي«توسط متفکران مهاجر روس نظیر 
ارائـه شـد. اوراسـیاگرایی در بطـن خـود مفهـومی جغرافیـایی در         1920 در دهه

رفت. ساویتسکی به اوراسیاگرایان بـه عنـوان    خصوص هویت روسی به شمار می
هـاي   نگریست که ریشـه در واقعیـت   نمایندگان آغازي نو در اندیشه و حیات می

ساس مدارك سیاگراها براا) اورTorbakov, 2002: 100( عینی قاره اوراسیا داشت.
ها فقط اسالو نیستند و بـه نـوع    شناسی و نژادشناسی معتقد بودند که روس انسان

هـاي شـرقی    خاصی از فرهنگ تعلق دارند که رابطه تنگاتنگی با اسالوها و توران
جـز   هـا بـه   هـاي روس  دارد. بر این اساس اوراسیاگرایان اعتقاد داشتند که در رگ

ویغوري و... هم جریـان دارد. اوراسـیاگراها   خون اسالوي، خون تاتاري، ترکی، ا
هاي آسیایی در تکامل تاریخی ملـت روس، بـر ایـن     با ثبت تعداد زیادي از ملت

کردند که تاریخ روسیه فقط تاریخ ملت روس نیسـت، بلکـه ثمـره     می تأکیدنکته 
هایی با ریشه آسیایی است. از ایـن   هاي گوناگون و از آن جمله ملت مشترك ملت

مانـدگی و   سیاگرایان تصور بسیار رایج درباره آسیا به عنوان تجسم عقـب رو اورا
بر اهمیت اجزاي آسیایی بـراي معرفـی    تأکیدتوحش را به مبارزه طلبیدند. آنها با 

هاي فرهنگی و مردمی آن، سعی کردند تعادل بین  شناسی ملت روس و جنبه انسان
  هاي نژاد آسیایی و اروپایی را رعایت کنند. مؤلفه

                                                                                                                                         
با تهاجم  ثرترین مناظره در کشور سنتی روسیه تلقی نمود کهؤتوان مشهورترین و م . این مباحثه را می1

ـ  تر مواجه بود. به خصوص که هر دو طرف متنازع، عمیقاً هاي خارجی پیشرفته مدل ثیر تفکـر  أتحت ت
غربی بودند و اعتقـاد داشـتند کـه روسـیه نقـش منحصـر بـه فـردي در تـاریخ دارد کـه متفـاوت از            

  ناسیونالیسم رسمی و میلیتاریسم نیکوالي اول است.
٢. Nikolai Trubetskoi 
٣. Pyotr Savitsky 
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شـود   سازي محسوب مـی  مطابق با ایده اوراسیاگرایی، روسیه به عنوان مرکز تمدن
که بر ترکیب منحصر به فرد مردمی که در یک سرنوشت مشترك سهیم هستند، مبتنی 

ها براي نائل شدن به اهـداف اوراسـیاگرایی، در وهلـه نخسـت بایـد       باشد. روس می
هم یک قدرت آسیایی و هم یـک  گرایی در پیش گیرند که طی آن روسیه  نوعی عمل

) بـر ایـن اسـاس    Rangsimaporn, 2006: 371–389( قدرت اروپایی محسوب شـود. 
گرایـی معـروف    اوراسیاگرایان بیش از آنکه به غرب توجـه داشـته باشـند، بـه شـرق     

تري نسـبت بـه غـرب برخـوردار      هستند. در نگاه اوراسیاگرایان، شرق از جایگاه مهم
گیـرد.   گسترش روابط با غرب در اولویت دوم آنها قرار مـی است. به همین سبب نیز 

ــی   ــایج ب ــه مجموعــه نت ــدرو ب ــین برخــی از اوراســیاگراهاي تن ــن ب اســاس و  در ای
اند. آنها معتقدنـد کـه روسـیه     اي نظیر قطع رابطه با غرب نیز دست یافته بینانه غیرواقع

یچ چیـز خـوبی را   تواند از غرب انتظار هـ  هاي غیرغربی جهان نمی همانند دیگر ملت
گاه با کشورهاي غربی نقطه تماسی نداشته و نخواهد داشـت.   داشته باشد. روسیه هیچ

  بنابراین آمادگی دائمی براي تقابل همیشگی با غرب الزم است.  
در مجموع برخی معتقدند نه تنها اصول و مفاهیم اوراسیاگرایی چندان شناخته 

ـ  اي تـاریخی و   ه جریانـات اندیشـه  شده نیست، بلکه در اصل، خود این عبارت ب
شـوند؛ زیـرا ابهامـات و     معاصري ارجاع دارد که اغلب به سـختی شناسـایی مـی   

تـوان   تناقضات زیادي آن را در بر گرفته است. بر این اساس از اوراسـیاگري مـی  
  هاي مختلفی داشت که برخی از آنها عبارتند از:  برداشت

آن را  1930و  1920هاي  سیاگرایان دههکه اورا  انگیز امپراتوري . فلسفه خیال1
  طرح کردند و بسط دادند؛ 

) 1992 -1912اي نــاظر بــه خاســتگاه قـومی کــه لئــون. گومیلــف (  . نظریـه 2
  مستشرق آنها را مطرح کرد؛

  )؛.... -1962پرداز مشهور ( فاشیستی الکساندردوگین، نظریه ژئوپلیتیک. 3
  )؛2003-1940قطبی (د. دفاع الکساندر پانارین، فیلسوف جهان چن4
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  )؛1936ها در اشعار اولژاس سلیمانوف ( . تجلی ادبی احساسات ملی قزاق5
  هاي ملی؛  هاي مسلمان روسیه براي شناسایی بهتر اقلیت . درخواست هیئت6
ترك که بـه عنـوان یکـی از عوامـل      ـ  هاي مربوط به تشکیل اتحاد روس طرح. 7

  )13- 12: 1388(الروئل،  وپا رقابت کند.جذب براي مناطق شرق اروپا با اتحادیه ار
  

  نو اوراسیاگرایی   ب)
هاي جدیدي نسـبت   ها و برداشت هاي پس از فروپاشی شوروي، نگرش طی سال

تـوان از   ه مـی زوجود آمده است. به نحوي کـه امـرو   هبه اوراسیاگرایی در روسیه ب
ن آورد. بـر  در کنار اوراسیاگرایی کالسیک و سنتی سخن به میا» نواوراسیاگرایی«

به این سو، نو اوراسیاگرایی در ابعـاد وسـیعی گسـترش     1993این اساس از سال 
گـراي اصـلی آن زمـان، یعنـی      یافت که علت آن تا حدي تالش دو حـزب ملـی  

حـزب  «و » والدیمیر ژیرینوفسکی«) به رهبري LDRP» (حزب لیبرال دموکراسی«
بـود. در آن  » زوگـانف گنـادي  «) به ریاست CRPF» (کمونیست فدراسیون روسیه
داشـتند. بـا    تأکیـد نـو اوراسـیاگرایی    ژئوپلیتیکهاي  دوران، هر دو رهبر بر جنبه

توان این دو حزب را بلنـدگوهاي   مکرر نو اوراسیاگرانه، نمی نسبتاًوجود اشارات 
زمـان   ) از سوي دیگـر هـم  19-18: 1388سیاسی اوراسیاگرایی دانست. (الروئل، 

رفداران اوراسیاگرایی در دولت روسیه آغاز شد که هاي جدیدي از سوي ط بحث
از اعضاي شوراي سیاسـت  » سرگئی استانکوویچ«توان به نظریات  از آن جمله می

ــراي روســیه    خــارجی در دولــت یلتســین اشــاره نمــود. وي ایــن رویکــرد را ب
ي وگو گفتکرد و معتقد بود که روسیه باید  گرایانه، عقالیی و طبیعی ذکر می واقع

هاي فرهنگی، تمـدنی و کشـوري آغـاز نمایـد و از ایـن       اي را در زمینه نبهچندجا
(ثقفـی   هاي افراطی غربی و یا شـرقی بـه وجـود آورد.    طریق توازنی بین گرایش

  )11: 1379عامري، 
لئـو ن.  «افکـار و آثـار افـرادي نظیـر      تـأثیر پس از آن نو اوراسیاگرایی تحـت  
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ــف ــارین«، »گومیل ــینالکســاند«و » الکســاندر پان ــو  » ر دوگ ــرد. ن ــدا ک رشــد پی
تر و کمتر فلسـفی اسـت.    اوراسیاگرایی، نسبت به اوراسیاگرایی کالسیک، سیاسی

گرایی اقتدارگراست که بیش از دین، ریشه در  اوراسیاگرایی جدید اساساً یک ملی
) 102: 1385(بیلینگتون،  قومیت و بیش از جغرافیا، ریشه در زبان یا فرهنگ دارد.

، چندان اهمیتی بـراي بـازي   1920ن جدید، مانند اوراسیاگرایان دهه اوراسیاگرایا
اهمیـت غربـی    بـی  نسـبتاً سیاسی رسمی قائل نیستند و آن را محصـول وارداتـی   

دهنـد.   دانند. از این رو به نفوذ ایدئولوژیک در بدنه دولت بیشـتر اهمیـت مـی    می
ندیشـه مـذهبی و   ) اوراسیاگرایی جدید در تضادي عمیق با ا373: 1388(الروئل، 

ورزد. نـو   مـی  تأکیـد یافته و بر جـدایی دیـن از سیاسـت     به شکلی سکوالر نضج
ات گسترده غرب به عنوان عناصـر  تأثیراوراسیاگرایان به ایمان عمیق ارتدوکس و 

نگرند. آنها معتقدند که روسیه یک تمدن منحصر  تعریف کننده هویت روسیه نمی
ضمن برخورداري از یک حکومت قدرتمند، به  باشد که باید اي میبه فرد دو قاره

 منظور حفاظت از خـود در برابـر اروپـا و آسـیا بـه درون خـود معطـوف شـود.        
)Torbakov, 2002: 101 مطابق با نو اوراسیاگرایی، روسیه باید رفتار امپریالیستی (

سـازي   ی عمل کند. در تمدنژئوپلیتیکمنعطفی داشته باشد و به عنوان یک بازیگر 
 گیرنـد.  هاي قومی گوناگون روسیه در کانون توجه قرار مـی  سیاگرایی، هویتاورا

)Rangsimaporn, 2006: 371–389  (  
هـاي خاصـی    اگرچه از نو اوراسیاگرایی تعاریف متعددي ارائه شده و ویژگـی 

هـاي مختلـف نـو     براي هر یک از آنها مشخص گردیده است، با این حال جریان
اي از عقایـد سـهیم    ظهور یافتنـد، در پـاره   1990ه اوراسیاگرایی روسی که در ده

  باشند که برخی از آنها عبارتند از:  می
هـا و مردمـان    بر وحدت فرهنگی و سرنوشت مشترك تاریخی روس تأکید. 1

  هایی از آسیا؛  غیر روس روسیه، اتحاد جماهیر شوروي سابق و بخش
قـاره کهـن، الجـرم    . توجه به این ایده که جایگاه جغرافیـاي منطقـه در دل   2
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  متضمن شکل امپراتوري براي سازماندهی سیاسی است؛ 
تـر رویـدادهاي    کننده معناي عمیـق  . اعتقاد به عوامل ثابت فرهنگی که تبیین3

  سیاسی معاصر هستند؛ 
تنـوع ملـی، همزمـان بـا رد اسـتدالل واقعـی بـراي          بر کیش لفاظانه تأکید. 4
  ها؛  اقلیت
داري از رهگـذر   د اروپا، غرب و یا نظام سرمایهوور . اعتقاد به این مسئله که5

  )357: 1388بار است. (الروئل،  ها فاجعه نقد سلطه آتالنتیکی، براي سایر انسان
  

  هاي نو اوراسیاگرایی ویژگی
هاي گذشته، سیاست خارجی روسیه نمایانگر استفاده از ابـزار گونـاگون    طی سال

ه است. در واقـع سیاسـت خـارجی    جهت دستیابی به اهداف و مقاصد مسکو بود
گـذاري   روسیه بر اساس عملگرایی، کارآمدي اقتصادي و اولویت اهداف ملی پایه

هـاي   شده است و رهبران کرملین بارهـا بـه ضـرورت اسـتفاده از منـابع و روش     
اند. بر این اسـاس نـو    گوناگون قدرت جهت دستیابی به مقاصد خود اشاره نموده

هـاي مشخصـی در سیاسـت خـارجی      ها و ویژگـی  هاوراسیاگرایی داراي خصیص
ــه  روســیه اســت کــه از آن جملــه مــی  و » گرایــی واقــع«، »گرایــی ملــی«تــوان ب

  اشاره نمود.» گرایی ژئوپلیتیک«
  
  گرایی ملیالف) 

آمیـز   جانبـه روابـط مـودت    هاي پس از فروپاشی، توسعه همه هرچند در نخستین سال
ولــی بـه زودي رهبـران روســیه   میـان روسـیه و غـرب فــرض انگاشـته شـده بـود،       

) Pierre & Treni, 1997: 5-6( هاي غیرقابل انکار پیرامون خود را درك کردند واقعیت
گرایـی در   فاصله گرفتن از غرب مساوي بـا رشـد ملـی    آوردند.  و به تغییر رویه روي

تقویـت   گرایی نیز عمالً روسیه بود. به نحوي که هر چه این فاصله افزایش یافت، ملی
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شـد، نـه    . به خصوص مشکالت اقتصادي که از سوي غرب بر روسیه تحمیل میشد
گرایـان و روي برگردانـدن آنهـا از آمریکـا و      تنها باعث قطع وابستگی برخی از غرب

هـا نظیـر    هـا و دیـدگاه   گیري سـایر ایـده   گیري و قدرت به شکل اروپا شد، بلکه عمالً
  گرایی نیز کمک کرد.   اوراسیاگرایی و ملی

اوراسیاگرایی   گرایی نیز تحت لواي ایده هاي گذشته، ملی ین اساس در سالبر ا
بر حقـوق   1993تا حد زیادي تقویت شده است. در حالی که قانون اساسی سال 

مدنی اساسی تمام شهروندان روسیه و تضمین دسترسی بـه نظـام سیاسـی بـراي     
کمیسـیونی را   ،1996داشت، بوریس یلتسین در سـال   تأکیدهاي قومی  تمام گروه

کرد. بر این اسـاس  » ایده ملی جدید روسیه«مأمور گردآوري پیشنهادات در مورد 
ایده ملی روسیه بر اسـاس مـدل اوراسـیایی (هویـت متحـد) در       1996در ژوئن 

به وسیله یلتسین تصویب شد. در اکتبـر  » هاي دولت سیاست ملیت«مفهوم جدید 
استدالل کرد که باید احیاي جایگاه » کژئوپلیتیکمیته دولتی دوما در مورد « 1996

شـود.   المللـی احیـا   با اصول و قواعد بینقانونی مردم روسیه و حقوق آنها مطابق 
برخی نیز اقدام پوتین براي تعیین سرود ملی، پرچم و نمادهاي ملی دیرینه روسیه 

اند. بر اساس الیحـه   را در راستاي بسط مفهوم مذکور از ملت روسیه تعبیر نموده
پیشنهادي دولت و تصویب دوما، مقرر شد که پرچم روسـیه از سـه رنـگ آبـی،     
سفید و سرخ تشکیل شود که همان پرچم دوران تزار است. آهنـگ سـرود ملـی    
روسیه نیز از سرود دوره شوروي گرفته شد. همچنین عقاب دو سر تزار به عنوان 

(بهمن،  1ده است.نشان دولتی و پرچم سرخ، به عنوان نماد ارتش در نظر گرفته ش
  )  96-95(الف): 1388

گرایـی روسـی نگـاهی بسـیار      در مجموع نگاه نو اوراسیاگرایی به سابقه ملـی 
متجددانه است. این جنبش از تمایالت تزاري مبراست. در حسرت جامعه دهقانی 

                                                                                                                                         
سال نماد روسـیه بـوده و نشـان دولتـی عقـاب       300پرچم تزاري «. پوتین در این مورد معتقد بود که 1

اي روسیه دارد. اگر ما عالئم قبل و بعد از انقالب اکتبـر را رد   ساله در میان نشانه 500اي  دوسر سابقه
  »بدانیم.معنا   کنیم، به این معنی است که زندگی مادران و پدران خود را بی
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از دست رفته نیست و یا به اسالوگرایی افراطی قائل نیست. این جریان، خـود را  
دور کـرده،   ژیک حزب کمونیسـت گنـادي زوگـانف بـه شـوروي      از نگاه نوستال

هراسی  کند و بیگانه ورزي پوپولیستی والدیمیر ژیرینوفسکی را محکوم می سیاست
تابـد. نـو    ها و احـزاب رادیکـال کوچـک را برنمـی     پوستی کله  بار جنبش خشونت

و نیز  خواه اي است که همزمان اقتدارگرا، جمهوري اوراسیاگرایی خواهان مدرنیته
گرایـی آرام   شکلی از حکومت دینی سکوالر باشد. این جنبش، خود را نوعی ملی

ورانـه هماهنـگ اسـت.    اداند که با جامعه امروزین و توسـعه فن  و قابل احترام می
نهـد و در   گرایی نو اوراسیاگرایان به کثرت فرهنگی و مذهبی جهانی ارج می ملی

تـري بـا    تـر و معقـول   خونسـردانه  گـرا، ضـدیت   هاي ملـی  مقایسه با سایر جنبش
) البتـه نـو اوراسـیاگرایان هـر زمـان کـه       367: 1388زدگی دارد. (الروئـل،   غرب
بیننـد،  بگرایی را مانعی بر سر راه بیان وحدت اوراسـیایی یـا برتـري روسـی      ملی

 تأکیـد کنند و هر زمان که بحـث تقابـل بـا غـرب پـیش آیـد، بـر آن         محکوم می
هاي بارز همه مردمان  تواند نابودکننده ویژگی آنها، غرب میزعم  ورزند؛ زیرا به می

  )368: 1388باشد. (الروئل، 
و نگـاه  » يرمحـو  منفعـت «گرایی نو اوراسیاگرایان با نوعی  عالوه بر این، ملی

نیز در هم آمیخته اسـت. بـه نحـوي کـه کسـب منـافع       » منافع ملی«حداکثري به 
ترین ابعـاد سیاسـت خـارجی روسـیه      امنیت ملی، یکی از مهم تأمینحداکثري و 
کنـد،   تأمینهر کشوري که بتواند منافع روسیه را بر این اساس شود.  محسوب می

  از قابلیت برقراري روابط نزدیک نیز برخوردار خواهد بود.
  

  گرایی واقع ب)
وجه غالب سیاست خارجی روسیه در عصـر پـوتین و مـدودیف، اوراسـیاگرایی     

تـوان چنـین اذعـان کـرد کـه       نه است. به نحوي که مـی گرایا مبتنی بر اصول واقع
نگرش اوراسیایی روسـیه بـه مسـائل جهـانی، از نظریـات رئالیسـتی سرچشـمه        
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هاي خاصی است. در چارچوب نگـرش   گیرد. رئالیسم روسی مبتنی بر ویژگی می
الملـل محسـوب    ترین بازیگر در نظام بین به عنوان مهم» دولت«رئالیستی روسیه، 

دهـد. از نظـر    شـکل مـی  » امنیـت   مسئله«ور اصلی رئالیسم روسی را شود. مح می
باشد. بـه عبـارت    از جایگاه برتري برخوردار می» قدرت نظامی«ها همچنان  روس

ها همواره مسائل نظامی و امنیتی از اهمیـت بیشـتري برخـوردار     دیگر براي روس
نیز بـه عنـوان   ها از اقتصاد  بوده است. به نحوي که حتی در موارد متعددي روس

ها  اند. در واقع روس اي جهت افزایش توان نظامی و امنیتی خود سود جسته حربه
تواند تـوان نظـامی آنهـا را افـزایش      دهند که می به اقتصاد از آن جهت اهمیت می

  )  85-80(ب):  1388دهد. (بهمن، 
اهمیـت بیشـتري قائـل    » منافع فـردي «ها بر اساس منطق رئالیستی براي  روس

خودیـاري و  «ترین وجه دستیابی به منافع و امنیـت را   ها مهم د. از نظر روسهستن
ابـزاري از    اسـتفاده «ها در پی  دهد. بر این اساس روس شکل می» نظام موازنه قوا

هـا   توان به مسئله انرژي و تـالش روس  هستند. در این خصوص می» ها وابستگی
عـدم  «ها معتقد به  ود. روسبراي حفظ حاکمیت انحصاري خود بر اروپا اشاره نم

هستند و به همین سبب نیز همواره انتقادهاي غرب » وجود اصول جهانی اخالقی
در خصوص وضعیت حقوق بشـر و دموکراسـی در روسـیه را دخالـت در امـور      

شمول  اند و به هیچ وجه قائل به وجود قواعد عام و جهان داخلی خود تلقی نموده
  )  88-86(ب): 1388(بهمن،  نیستند.

  
  گرایی ژئوپلیتیک ج)

هـم بـه عنـوان دکتـرین و هـم جنـبش        ـدر مطالعه اوراسیاگرایی معاصر روسیه  
آیـد. اوراسـیاگرایی دوگـین     همیشه بحث الکساندر دوگین به میـان مـی   ـ سیاسی

اصـلی    رشـته  ژئوپلیتیکاست. در واقع،  ژئوپلیتیکمندي زیاد به  مشتمل بر عالقه
در  اساساً ژئوپلیتیککند. براي او  بر آن استوار می هایش را است که دوگین نظریه
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روسـیه فقـط    ژئوپلیتیـک رو،  یابد؛ از ایـن  خدمت دولتی است که در آن بسط می
تواند اوراسیاگرانه باشد؛ زیرا مسئول احیاي جایگاه این کشور به عنوان قدرتی  می

  )205: 1388بزرگ است. (الروئل، 
بـر   تأکیـد برجسـته نـو اوراسـیاگرایی،     هـاي کـامالً   بنابراین یکـی از ویژگـی  

تبیـین رابطـه    و ابعاد و زوایـاي مختلـف آن اسـت. بـا ایـن حـال در       ژئوپلیتیک
و سیاست خارجی روسیه، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد: در دیـدگاه   ژئوپلیتیک
گرایی در سیاست خارجی روسیه بـه معنـاي گـذار تحـول از      ژئوپلیتیکنخست، 

باشــد و در دیـدگاه دوم، روسـیه از نظــر   ع ملـی مـی  ایـدئولوژي بـه سـوي منــاف   
شـود؛ زیـرا فقـط روسـیه      ژئوپلوتیکی به عنوان یک قدرت اوراسیایی شناخته می

  تواند ثبات را درون فضاي ژئوپلوتیکی مشترك پساشوروي تضمین کند. می
ی مشترك کشورهاي مستقل ژئوپلیتیکمشخص است که تحوالت فضاي  کامالً
گذارد و از سوي دیگـر   می تأثیریک سو بر منافع حیاتی روسیه المنافع، از مشترك

پذیرد. زیرا ایـن فضـا، یـک فضـاي فرهنگـی       می تأثیراز سیاست خارجی مسکو 
  فروپاشیده، اما هنوز روسیه امپراتوريمشترك پساشوروي است که اگرچه در آن، 

اقلیـت   میلیـون  20مند وجود دارد. عالوه بر این، حضور حداقل یکپارچه و قدرت
کننـد،   هاي مستقل پسـا شـوروي زنـدگی مـی     روس که در حال حاضر در دولت

کند که به منظور صـیانت فرهنگـی و افـزایش همکـاري، بـه       روسیه را ناگزیر می
  )Morozova, 2009: 670-671( مداخله در فضاي اوراسیایی بپردازد.

ن سیاسـت  گرایی از سوي نو اوراسـیاگرایان بـه عنـوا    بر این اساس ژئوپلیتیک
شود. به همین سـبب نیـز    توازن قدرت و با هدف گسترش حوزه نفوذ تعقیب می

رغم آنکه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي، از بین رفـتن نظـام سوسیالیسـتی و     به
ی روسـیه شـد، بـا    ژئوپلیتیکسابقه نیروهاي مسلح، باعث افول موقعیت  تقسیم بی

هاي زیادي جهـت   ملین، تالشهاي گذشته مقامات حاکم بر کر این حال طی سال
ها بر مناطق مهمی نظیر اروپاي شرقی، قفقاز، دریـاي   احیاي حاکمیت سنتی روس
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اند. در این خصوص الزم است  سیاه، دریاي بالتیک و آسیاي مرکزي صورت داده
اشـاره   2005به سخنرانی پوتین در نطق سالیانه خود در پارلمان روسیه در آوریل 

 20ی قرن ژئوپلیتیک  ترین فاجعه د جماهیر شوروي را بزرگکرد که فروپاشی اتحا
) در واقـع ایـن اظهـارنظر، عمـق نگـاه      BBC World, 25/4/2005( خوانـده بـود.  
دهـد. عـالوه بـر ایـن،      گرا را در سیاسـت خـارجی روسـیه نشـان مـی      ژئوپلیتیک
هاي روسیه نسبت به مواردي همچون گسـترش نـاتو بـه شـرق نیـز از       حساسیت
  شود.  گرایی سیاست خارجی این کشور ناشی می ژئوپلیتیک

  
  اهداف نو اوراسیاگرایان

هـاي پیشـینی    سیاست خارجی روسیه یک سیاست هدفمند و مبتنـی بـر طراحـی   
هاي گذشته، همواره اهداف یکسانی از سوي کرملین  است. به نحوي که طی سال

یگـري در  پیگیري شده است. باید توجه داشت که روسیه نیز همانند هر کشـور د 
پردازد. بر این اسـاس در   سیاست خارجی خود به تعقیب اهداف خرد و کالن می

کم دو هدف کـالن   این چارچوب نو اوراسیاگرایی، سیاست خارجی روسیه دست
و » احیــاي قــدرت روســیه«کنــد. ایــن اهــداف شــامل  و راهبــردي را دنبــال مــی

  شود. می» گرایی چندجانبه«
  
  احیاي قدرت روسیه الف)
ي اوراسیاگرایی در روسیه پس از شوروي تا اندازه زیادي از خشم برآمده از احیا

شد.  گرا ناشی می هراسی نخبگان جدید لیبرال و غرب فروپاشی امپراتوري و روس
ترین اهداف نو اوراسیاگرایان  از این رو احیاي قدرت روسیه، همواره یکی از مهم

بـه وقـوع    1999ر سـال  بوده است. به خصوص پس از مجموعه حـوادثی کـه د  
پیوست و متعاقب آن، شکافی که میان روسیه و غرب ایجاد شد، عالوه بـر آنکـه   
دو طرف را تا مرز رویارویی نظامی پیش برد، تفکر احیاي قدرت روسیه در نظام 
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الملل را نیز احیا نمود. زیرا با عضویت رسمی سه کشـور اروپـاي شـرقی در     بین
، »طرح اقـدام بـراي عضـویت   «دیگر در قالب کشور  9ناتو، درخواست عضویت 

مفهـوم  «عملیات نظامی ناتو در یوگسالوي در جریان بحران کـوزوو و تصـویب   
اي اساسی بر ترتیبات همکاري روسیه با غـرب   ضربه ناتو، عمالً» راهبردي جدید

ها دریافتند که غرب حاضـر نیسـت نفـوذ سـنتی مسـکو را در       فرود آمد و روس
ها در بحران بالکـان بـه شـدت تحقیـر      شناسد. در واقع روسبالکان به رسمیت ب

شدند و همین امر موجب تجدیدنظر آنهـا در خصـوص افـزایش تـوان خـود در      
  هاي مختلف شد.  عرصه

، شخصـیتی را تـداعی   2000دیگر روي کار آمدن پوتین در آستانه سـال   ياز سو
شـهروندان یـک    توانست غرور از دست رفته مـردم روسـیه را بـه عنـوان     کرد که می

ابرقدرت پیشین در عرصه سیاست خارجی بازگرداند. در واقع رأي مـردم بـه پـوتین    
بخـش اعظـم مشـروعیت    رفته داشت.  نشان از امید آنها به بازسازي عظمت از دست

غرب بود کـه   1990  هاي دهه سیاسی پوتین ناشی از موضع انتقادي تند او از سیاست
) Morozov, 2008: 156( شـد.  یـاد مـی  » رج و تبـاهی هرج و مـ   دوره«از آن به عنوان 

» رهنامه نظامی«و   »مفهوم سیاست خارجی«، »مفهوم امنیت«زمانی که اسناد مربوط به 
کننده یک دگرگونی اساسـی در   منتشر شد، مفاد آنها به خوبی بیان 2000در آغاز سال 

  سیاست مسکو نسبت به جهان بود.  
هاي زمامداري والدیمیـر پـوتین از    طی سالبه طور کلی تحولی که در روسیه 

داد که روسیه به لطف درایت رهبر نیرومند خود   اتفاق افتاد، نشان 2007تا  2000
بپردازد. بـه   مؤثرالملل به ایفاي نقش  توانسته موقعیتی ایجاد کند که در روابط بین

ت کـرد و اقـداما   تأکیـد نحوي که پوتین بارها بر سیاست خارجی مستقل روسیه 
) این موضوع باعث شد Mankoff, 2007: 123( آمریکا را در جهان محکوم نمود.

سـخن بگوینـد. اگرچـه    » جنـگ سـرد جدیـد   «گران از بازگشت  که برخی تحلیل
استفاده از این واژگان درست نبود، امـا واقعیـت آن بـود کـه روسـیه نسـبت بـه        
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اي، یـک   تههاي پیش تفاوت کرده و سیاستی منطبق بر یـک ابرقـدرت هسـ    سال3
  ابرقدرت انرژي و یک قدرت بزرگ جهانی در پیش گرفته است.

این روند نه تنها در دوران زمامداري دیمیتري مدودیف ادامه یافته، بلکه ابعاد 
نـو   و زوایاي جدیدي نظیر نوسازي داخلی نیز بر آن افزوده شـده اسـت. ظـاهراً   

المللـی روسـیه بـدون     بـین  اند که احیاي قدرت اوراسیاگرایان به این نتیجه رسیده
ــا      ــن رو آنه ــت. از ای ــرممکن اس ــري غی ــی، ام ــیون داخل ــازي و مدرنیزاس نوس

دانند و معتقدند که نباید بـیش از   اي حیاتی براي روسیه می مدرنیزاسیون را مسئله
این در امر نوسازي تاخیر شود. نو اوراسیاگرایان اعتقـاد دارنـد کـه روسـیه بایـد      

 هاي تولیداتی آغاز نمایـد.  ها را در کلیه زمینه وريادن فنروز کر مدرنیزاسیون و به
   )21/8/1388نووستی،  ریا (خبرگزاري

اگرچه تفکر نوسازي روسیه از زمان فروپاشی شوروي در میان نخبگان روسی 
آغاز جدي این نگرش در میان نو اوراسیاگرایان را بایـد در    وجود داشته، اما نقطه
 12جمهور فدراسـیون روسـیه، در روز    مدودیف رئیس دمیتري  دومین پیام ساالنه

جو نمود. وي در پیام خود براي مجمع فدرال قانونگـذاري  و ، جست2009نوامبر 
ما به ورود «ان داشت: (مجلس دوما و مجلس شوراي فدراسیون روسیه) خاطر نش

دانـیم   هاي دست اول به کشور تمایل داریم. می هاي جدید و ایده ورياسرمایه، فن
دار خـود   ه شرکاي ما هم براي نزدیکی با روسیه جهت اجراي وظایف اولویـت ک

 »عملگرایانـه باشـد.   امیدوارند. به همین خاطر سیاست خـارجی مـا بایـد صـرفاً    
  )21/8/1388نووستی،  ریا (خبرگزاري

در مجموع با توجه به اینکه نو اوراسیاگرایان، وابستگی روسـیه بـه صـادرات    
کننـد، لـذا بـه منظـور      مـی   ي توسعه اقتصادي کشور تلقیمنابع خام را باعث کند
زیادي بر فعال شدن دیپلماسـی اقتصـادي و تسـهیل     تأکیداحیاي قدرت روسیه، 
هـا بـه ایـن درك     هاي خارجی دارنـد. روس  گذاري شرکت نمودن شرایط سرمایه

اند که براي احیـاي جایگـاه ابرقـدرتی خـود بایـد بـه نوسـازي اقتصـادي          رسیده



گر
سیا

ورا
نوا

سیه
 رو

جی
خار

ت 
اس

سی
 و 
یی

ا
  

 

   

 91  

 

 

گـذاري   بـه سـرمایه   ها شدیداً . به خصوص که روسیه در بسیاري از زمینهبپردازند
ن امر بدان معنا نیست که روسیه تحـت رهبـري نـو    ای تهخارجی نیازمند است. الب

تر با غرب برخورد خواهد کرد و  تر یا لیبرال جویانه اوراسیاگرایان به صورت آشتی
کنند ضمن نگاه بـه   ا سعی میه تر خواهد شد، بلکه روس یا اینکه به غرب متمایل

هاي خود با غرب ادامه دهند و به احیـاي قـدرت خـود در نظـام      شرق، به چالش
  الملل بیندیشند. بین

تواند جایگاه ابرقدرت جهانی را به دسـت   مطابق با این هدف، روسیه در حالی می
تنظـیم کنـد و در جهـت حـل     » گرایانه عمل« آورد که سیاست خارجی خود را صرفاً

ها ضمن آنکـه   کشور به اجرا درآورد. در واقع روس» سازي مدرنیزه«ائل مربوط به مس
تمایل دارند به احیاي جایگاه ابرقدرت جهانی روسیه در جهان دست یابنـد، در عـین   
حال معتقدند این جایگاه داراي مرزبندي عمیقی با قواعد حـاکم بـر اتحـاد جمـاهیر     

بر خالف رهبران اتحاد کمونیستی که بـه  شوروي است. بر این اساس رهبران روسیه 
کنند توجـه   نگریستند، تالش می ترین وجه ابرقدرتی خود می تسلیحات به عنوان مهم

  متمرکز سازند.» رفاه ملی«ي  خود را بر مقوله
  

  گرایی چندجانبه ب)
گرایی در سیاست خارجی روسـیه از زمـانی تشـدید شـد کـه       تمایل به چندجانبه

، اعالم کرد روسـیه خواهـان ایفـاي نقـش یـک      1996انویه یوگنی پریماکف در ژ
قدرت بزرگ در جهان است و سیاست خود را نسبت به دنیا بر اساس این نقـش  
شکل خواهد داد. در آن زمان پریماکف اعالم کرد که روابط روسـیه بـا دشـمنان    
خود طی جنگ سرد، باید بر اساس یک مشارکت عادالنـه و بـا مزایـایی متقابـل     

» گرایی چندجانبه«پریماکف بر  تأکید) Donaldson and Nogee, 1998: 120( باشد.
قـدرت  «الملل، در حقیقت به معناي ایفاي نقش روسیه به عنوان یک  در نظام بین

هاي دیگـر، بـه منظـور مقاومـت در برابـر       ایجاد پیوند با دولت  واسطه ه، ب»جهانی
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  ) Rabinson, 2002: 113-114( سرکردگی آمریکا بر جهان بود.
جمهوري پوتین و مـدودیف نیـز دنبـال شـده      این ایده در تمام دوران ریاست

هـاي گذشـته، همـواره سـعی کـرده خـود را        به نحوي که مسکو در سـال  ؛است
ها در خصوص جـذب   زنی بازیگري مستقل با منافع جهانی معرفی کند و به گمانه

سو با توجـه   رسد از یک می اعتنایی نماید. به نظر این کشور در ائتالف با غرب بی
به دورنماي نه چندان مناسب ادغام روسیه در نهادهاي غربـی و از سـوي دیگـر    

تجربـه   1990ي  هاي غرب کـه در دهـه   روي از سیاست متوقف کردن روند دنباله
هاي ایاالت متحـده و اتحادیـه اروپـا، موضـع     شد، مسکو در اعتراض به سیاست

شـدیدي بـراي تعبیـر ایـن موضـع بـه چالشـی        تمایل  به نحوي کهقاطعی دارد. 
طلبانه نسبت به وضع موجود (تسلط ایاالت متحـده و اروپـا بـر نظـام      تجدیدنظر

نیافته و از ابتـداي   المللی) وجود دارد. اگرچه این اندیشه در دوره پوتین رواجبین
 رفته، روسیه نیز دیدگاهی معمول به شمار می  در میان مفسران برجسته 1990دهه 

)Ambrosio, 2006: 272–273ًنو اوراسیاگرایان تمایل بیشتري به نظـم   ) اما ظاهرا
هـاي مسـکو در موضـوعات     سـازي  توان چالش چندقطبی دارند. بر این اساس می

دفاع موشکی ایـاالت    اي ایران، استقالل کوزوو، برنامههسته  حساسی نظیر پرونده
ش ناتو بـه شـرق را در راسـتاي    متحده، پیمان نیروهاي متعارف در اروپا و گستر

منافع خـود و ایجـاد یـک جهـان چنـدقطبی مـورد        تأمینتالش این کشور براي 
  )  Tsygankov, 2008: 50بررسی قرار داد. (

ها در راستاي تحکیم جهان چند قطبی سعی دارند در جهت حـل   روس ظاهراً
 اي تهمعظالت و مشکالت جهانی و شرکت در امور مهم مانند بررسی برنامه هسـ 

ایران و کره شمالی و همچنین اوضاع افغانستان، به ایفاي نقش بپردازند. به همین 
از ضرورت اقدامی مشترك براي ایجاد ثبـات جهـانی سـخن بـه      سبب نیز عمدتاً

المللـی   آورند. عالوه بر این روسیه سعی دارد توجه خاصی به مسائل بین میان می
مللی نیز نشان دهـد تـا از ایـن طریـق،     ال ها و نهادهاي بین و به خصوص سازمان
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هـا   المللی معرفی نماید. در این راستا روس کرملین را پایبند به اصول و قواعد بین
کنند به تحکیم مواضع سازمان ملل متحد مبادرت ورزند. زیـرا سـازمان    تالش می

  دانند. مند کردن روابط کشورها می شمول براي قاعده ملل متحد را مکانیزمی جهان
ترین اهداف نو اوراسـیاگرایان   ر مجموع تحکیم جهان چندقطبی یکی از مهمد

در سیاست خارجی روسیه است. براین اساس روسیه بارها ضمن اشاره به مسائل 
ــدقطبی «و مشــکالت امنیتــی و اقتصــادي جهــانی، خواســتار اســتقرار نظــم   چن

  ت.الملـل و رهبـري جمعـی شـده اسـ     به عنوان اساس روابـط بـین  » دموکراتیک
)Derek Averre, 2007: 173  (  

  
  اندازهاي نو اوراسیاگرایی   چشم

شود که در شرایط تشدید مبارزه  فدراسیون روسیه، دولت نسبتاً جدیدي محسوب می
ها  سو برخی از نشانه بر سر تجدید تقسیم فضاهاي اوراسیایی ایجاد شده است. از یک

ئم در شوراي امنیت، حضـور  اي، عضویت دا هاي هسته نظیر حضور در باشگاه قدرت
هاي رهبـران جهـان حکایـت از     در گروه هشت کشور صنعتی و مشارکت در نشست

هـاي کنـونی    آن دارند که روسیه یک قدرت جهانی است و از سـوي دیگـر ظرفیـت   
اقتصاد روسیه به طـور واضـحی بـا قـدرت نظـامی و نفـوذ سیاسـی ایـن کشـور در          

ها روسیه نسـبت بـه سـطح     ري از شاخصهاي جهانی مطابقت ندارد. در بسیا عرصه
  )Kolosov , 2003: 11( یافته نیز تنزل داشته است. یک کشور کمتر توسعه

ترین موضوعات در سیاست خارجی روسیه کـه   بر این اساس از جمله کلیدي
امنیـت بـا    تـأمین جمهوري پوتین در راستاي کسب منافع ملی و  از دوران ریاست

  توان به مباحث زیر اشاره کرد: است، می قوت و توجه زیادي دنبال شده
  ؛»خارج نزدیک«. حفظ نفوذ اقتصادي و دیپلماتیک در 1
دوران ابرقدرتی؛ بـا اهمیـت دادن بـه تـداوم       هاي باقی مانده حفظ بقایا و نشانه. 2

  اي و ایفاي نقش به عنوان یکی از پنج قدرت عضو شوراي امنیت؛ برتري هسته



فصلنامه مطالعات 
راهبرد

ي جهان اسالم
، سال هفدهم،

 
شماره

 3
، پیاپی 

67
، پاییز 

1395
  

 

 

 94  

 

 

ي از ربردا وابط با کشورهاي کلیدي اروپا و بهرهمندي جهت تقویت ر . عالقه3
  هاي موجود در روابط اروپا و آمریکا؛ شکاف

هاي  ي روابط تجاري و دیپلماتیک با چین که شدیدا یادآور سیاست . توسعه4
  آمریکا در قبال چین در دوران جنگ سرد است؛

ـ   تغیر شکل دادن محیط فعلی بین. 5 وپلیتیکی المللی، در راستاي تضعیف نفـوذ ژئ
  )Dobriansky, 2000: 2( آمریکا و تبدیل آن به سیستم جهانی با چند قطب.

در دوران رهبري دیمیتري مدودیف نیز سیاست خـارجی روسـیه بـر اصـولی     
المللـی و   تجاري کردن و امنیتی کردن روابط بین«و » گرایی پساایدئولوژیک«نظیر 
است. این سیاست معلـول   ورزیده تأکید» نمایش قدرت«در چارچوب » اي منطقه

  باشد: چند عامل مهم می
  . درك رقابت سیاسی و اقتصادي میان آمریکا، اتحادیه اروپا، چین و روسیه؛1
هاي  هاي روسیه به منظور افزایش نفوذ در حوزه . افزایش مخالفت با کوشش2

هـاي کشـورهاي مجـاور و بـازیگران و نهادهـاي       پساکمونیستی از طریق دولـت 
  خارجی؛

گـذاري و   کاهش چشمگیر نقش روسیه به عنوان شریک مسلط بر سـرمایه . 3
  تجارت خارجی همسایگان؛

. فقدان یک طرح براي همگرایی روسیه با همسایگان و تالش بـراي رقابـت   4
  )Suzdaltsev, 2008: 384-410( ي همگرایی اروپایی. با ایده

یک نوع  عمالً نو اوراسیاگرایی در حالی از سوي مقامات روسی دنبال شده که
اتفاق نظر غیرمعمولی میان نخبگان سیاسی روسیه وجود دارد و همگی این کشور 

دانند. اگر چه در خصوص این موضوع که آیـا   می 1»قدرت بزرگ جهانی«را یک 
روسیه به راستی یک قدرت بزرگ جهانی است، اختالف نظرهاي زیـادي وجـود   

ان پساکمونیسـتی همـواره خواهـان    ها در دور دارد، اما باید توجه داشت که روس

                                                                                                                                         
١. Great Power 
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اند و به همـین سـبب نیـز در مواقـع مختلـف،       بازگشت به جایگاه ابرقدرتی بوده
انـد. بـر ایـن اسـاس طـی       الملل را به چـالش کشـیده   وضعیت حاکم بر نظام بین

هاي گوناگونی درباره دورنماي توسعه  هاي پس از فروپاشی شوروي، دیدگاه سال
ق، متحدان بالقوه راهبردي و مسایل همگرایی روسیه روسیه و فضاي شوروي ساب

با همسایگان نزدیک آن بیان شده است. از جمله نظریاتی که در کانون توجـه نـو   
و » اتحاد بـا جهـان اسـالم   «، »همگرایی اوراسیایی«توان به  اوراسیاگرایان بوده، می

  اشاره نمود.» اتحاد با هند و چین«
  
  همگرایی اوراسیایی الف)
هـاي معـین جهـانی اسـت و همگرایـی روسـیه بـا تمـام          ظریه شامل جنبـه این ن

گیرد. بر این اساس در حالی که ایاالت متحده  کشورهاي حوزه اوراسیا را دربر می
تواند نقش یک اسکندر  به یک امپراتور براي اروپاي غربی تبدیل شده، روسیه می
یه بایـد از طریـق تـوان    کبیر جدید را براي اوراسیا بازي کند. در این راستا روسـ 

اي خود بـا بربریـت دوره پـس از فروپاشـی شـوروي       تسلیحات متعارف و هسته
  مقابله کند.

نکته اصلی در همگرایی اوراسیاگرایی، اندیشه امرپالیسم خیرخواه، مسـیحیت  
داري  ارتدوکس و این اعتقاد است که راه سوم توسعه به عنوان راهی میان سرمایه

باشد. عالوه بر این همگرایی اوراسیاگرایی یـک جـزء    ذیر میپ و کمونیسم، امکان
ي هارتلند اوراسیا شـامل   ی نیز دارد که مطابق با آن روسیه باید بر منطقهژئوپلیتیک

) بر این اساس به Shlapentokh, 2005( آسیاي مرکزي و قفقاز، کنترل داشته باشد.
ه اهمیتی کـه دارنـد، بـه    رسد روسیه کشورهاي حوزه اوراسیا را با توجه ب نظر می

  چهار گروه تقسیم کرده است: 
در گروه اول چهار کشور بالروس، قزاقستان، اوکراین و گرجستان قرار دارند 

کند باید به طور کامل نفوذ خود را در این کشورها مجـددا   که روسیه احساس می
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سیا شود تا از روسیه در آ تحکیم بخشد. نفوذ مسکو در این چهار کشور باعث می
و اروپا محافظت گردد و کرملین امکان دستیابی به دریاهاي خزر و سـیاه را پیـدا   

توانند بـا   کند. بالروس، قزاقستان، اوکراین و گرجستان، کشورهایی هستند که می
نفـوذ   منطقه حیاتی کشاورزي و صنعتی روسیه ادغام شوند. تاکنون روسیه مجدداً

و از طریـق اشـغال نظـامی در بخشـی از      خود را در بالروس، اوکراین، قزاقستان
  گرجستان تحکیم بخشیده است. 

در گروه دوم شش کشور استونی، لتـونی، لیتـوانی، آذربایجـان، ترکمنسـتان و     
ازبکستان قرار دارند که مسکو عالقمند است با توجه به درگیري آمریکا در جنگ 

یا برگـردد، نفـوذ   عراق و افغانستان، قبل از اینکه توجه واشنگتن به سمت اوراسـ 
تحکیم نماید. اگرچه روسـیه نیـاز نـدارد در ایـن      خود را در این کشورها مجدداً

تـر   کشورها خیلی قوي باقی بماند، اما بدون این کشورها، غرب به روسیه نزدیک
هاي ژئوگرافیکی راهبـردي دارنـد کـه بـه مسـکو       شود. این کشورها هم مکان می

توانـد در   با ارزشی برخوردارند. اسـتونی مـی  وصل هستند و هم اینکه از سرمایه 
گروه اول هم قرار بگیرد؛ زیرا برخی نیروها در درون روسـیه بـه ایـن دلیـل کـه      
کشور استونی به دومین شهر بزرگ روسیه یعنی سن پطرزبورگ و دریاي بالتیـک  

 دهند.  نزدیک است، اهمیت بیشتري به آن می

ي مسـکو حسـاس نیسـتند، امـا     شود که برا سومین گروه شامل کشورهایی می
پـذیري ذاتـی ایـن     تواند به آسانی به خاطر آسـیب  کند که می کرملین احساس می

کشورها، آنها را تحت کنترل خود داشته باشـد. ایـن کشـورها شـامل مولـداوي،      
قرقیزستان، تاجیکستان و ارمنستان هستند که بـه لحـاظ جغرافیـایی، اقتصـادي و     

توانـد   شوند که مسـکو مـی   ثباتی محسوب می بی سیاسی مهم نیستند و کشورهاي
تر اعمال نماید. برخی از این کشـورها از قبـل تحـت     کنترل خود بر آنها را سریع

تواند بـیش از   ثباتی و ضعف طبیعی این کشورها می اند. البته بی کنترل مسکو بوده
  آنکه آنها را با ارزش سازد، به چالشی براي روسیه مبدل نماید.
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هاي سـابق اتحـاد    شود که جزء جمهوري روه شامل کشورهایی میچهارمین گ
توانـد   کنند که روسـیه مـی   جماهیر شوروي نیستند، اما نو اوراسیاگرایان گمان می

این کشورها را تحت نفوذ خود قرار دهد. ایـن گـروه شـامل کشـورهاي آلمـان،      
آینـده در  هـاي   یا قـدرت  اي قههاي منط شود که قدرت ترکیه، فرانسه و لهستان می

هاي مسکو را با مشکل مواجه سازند. از ایـن رو   توانند تالش اوراسیا هستند و می
کند به روابط قوي با این کشورها نیـاز دارد تـا بتوانـد تسـلط      روسیه احساس می

خود بر قلمرو سابق اتحاد جماهیر شوروي را شکل دهد. این کشـورها در حـال   
ا ایاالت متحده آمریکا دارنـد. امـا در   حاضر عضو ناتو هستند و روابط محکمی ب

حال حاضر که واشنگتن درگیر افغانسـتان و عـراق و همچنـین سـرگرم پرونـده      
ایران است، مسکو این فرصت را به دست آورده تا از این امر بـه عنـوان    اي تههس

اهرمی براي افزایش روابط خود با این کشورها استفاده کند. بر این اساس مسـکو  
، یک بازي بسیار ظریف انجام دهد و این کشورها اي قههاي منط قدرت باید با این

دهد و به دوران دشمنی  را مطمئن سازد که آنها را در دایره دشمنان خود قرار نمی
 گردد.  با آنها بر نمی

  
  اتحاد با جهان اسالم ب)

شخصیت سیاسی تاتارهـاي کریمـه در   » اسماعیل بک گاسپرینسکی«نخستین بار 
اتحاد روسیه با کشورهاي اسالمی را مطرح کرد. وي پیشنهاد   ، اندیشه1896سال 

کرد که روسیه با جهان اسالم اتحادي بر علیه غرب و چین تشکیل دهد. اگر چـه  
به این دلیل که فدراسیون روسیه دولتی ارتدوکس است، این نظریـه کمـی دور از   

سلمان در ایـن کشـور   میلیون م 20رسد، اما هنگامی که به حدود  ذهن به نظر می
  کند.  اي قابل تامل جلوه می توجه شود، آنگاه نظریه

تواننـد بـا    به خصوص که برخی اعتقاد دارند اسالم و مسیحیت ارتدوکس می
هم همکاري داشته باشند؛ چـرا کـه از یـک سـو مسـیحیت ارتـدوکس کمتـر از        
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ریـق  تواند از ط مسیحیت غربی فردگرا است و از سوي دیگر مسیحیت شرقی می
همکاري با اسالم، شیاطین نهیلیسم را از غرب مشرك که توانـایی خـود را بـراي    
انجام اصالحات معنوي از دست داده، بیرون براند. ارتدوکس روسی بـیش از آن  

خـوانی دارد. در واقـع اسـالم بـه      که با مسیحیت غربی سازگار باشد، با اسالم هم
یسـم روسـیه و فردگرایـی غـرب     گرا در مقابله بـا سکوالر  عنوان یک متحد سنت

هـا نگرشـی    ي مسـلمانان و ارتـدوکس  وگـو  گفتمطرح است. از این رو حاصل 
هاي شوروي سـابق و خلـق    خواهد بود که باعث اتحاد فرهنگی دوباره جمهوري

اي براي جهان پست مدرنیزم خواهد شد. بر این اسـاس ایـن دو    یک مدل توسعه
نان مشترك خود متحـد شـوند. یـک    سنت مکتوب و عظیم بایستی در مقابل دشم

بنـدي   توانـد یـک صـف    اتحادیه متشکل از مسلمانان و اسالوهاي ارتدوکس مـی 
) البتـه طـرح اتحـاد    113-112: 1385جهانی جدید را تشکیل دهند. (بیلینگتـون،  

هاي مختلفی است که هر یک از آنها با اوضـاع   روسیه با جهان اسالم شامل گزینه
  تباط دارد:مشخص کشورهاي اسالمی ار

راه اول یعنی اتحاد با کل جهان اسالم، تنها در صورتی عملی خواهد شد که 
رسد.  جهان اسالم متحد گردد که در حال حاضر چنین چیزي بعید به نظر می

ایجاد مسیرهاي بازرگانی از روسیه از طریق کشورهاي اسالمی (ایران، افغانستان 
با  وگو گفتتقویت مواضع روسیه در  و پاکستان) به سوي دریاهاي جنوبی و مآالً

تواند یکی از مزایاي این طرح محسوب شود. با این حال  غرب و با چین می
برخی معتقدند اتحاد روسی ـ اسالمی، بیش از آنکه نقاط قوت داشته باشد، 
داراي نقاط ضعف است. زیرا به علت عوامل جمعیتی، خطر تحلیل رفتن اقوام 

زبان  سازي واقعی، قسمت ترکی و در صورت اسالمیکند  غیرمسلمان بروز می
  شود. ی اوراسیا به کلی متفاوت میژئوپلیتیکفضاي 

راه دوم، اتحاد روسیه با بخشـی از جهـان اسـالم اسـت. بـا توجـه بـه عـدم         
یکپارچگی کشورهاي اسالمی از نظر قومی و مذهبی، چنـین امـري کـامالً میسـر     
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کاري شوروي با کشورهاي اسـالمی  توان به سابقه هم است. در این خصوص می
هایی مواجه است،  اشاره کرد. اگرچه در شرایط کنونی، احیاي این روابط با چالش

مدت و بلندمدت بـراي اتحـاد بـا ایـران قابـل دسـتیابی        اما استفاده از مبانی کوتاه
باشد. در واقع روسیه نباید صبر کند تا جهان اسالم متحد شود. اتحاد با ایـران   می
هـا   هاي بازرگانی و اقتصادي و همچنین تـالش  هاي گسترده در حوزه کاريو هم

توانـد راهکـار مناسـبی بـراي روسـیه باشـد.        در زمینه امنیت و مسائل نظامی می
  )16-15: 1385(پانفیلوا، 

  
  اتحاد با هند و چین ج)

ایده اتحاد روسیه با هند و چین، نخستین بار توسط یـوگنی پریمـاکوف در سـال    
که جذابیت ظـاهري زیـادي دارد، در حـال    » مثلث پریماکوف«رح شد. مط 1998

باشد؛ چرا که براي تحقق آن، اتحـاد هنـد بـا چـین      حاضر با مشکالتی مواجه می
ست که با توجه به اختالفات ارضی و مرزي و همچنـین   الزم است. این در حالی

د دارد کـه  ها و تشنجاتی در روابط دهلی و پکن وجـو  اي، تنش هاي منطقه رقابت
سازد. در عین حال نباید از یاد برد که هنـد   این اتحاد را تا حد زیادي ناممکن می

همیشه کشور دوست روسیه بوده و اتحاد با دهلی به مسکو یک سـري فوایـد در   
ی نظیـر دسترسـی بـه دریاهـاي     ژئـوپلیتیک هاي مختلف، از جمله در عرصه  زمینه

از سوي دیگر روابط روسیه و چـین نیـز   دهد.  جنوبی را از طریق بنادر هندي می
هاي اخیر به خصوص در قالب سازمان شانگهاي، از رشد قابل تـوجهی   طی سال

توانـد   برخوردار بوده است. بر این اسـاس اتحـاد راهبـردي روسـیه و چـین مـی      
ــ صـنعتی روسـیه     هاي نظـامی  هاي مجتمع وريادوجانبه باشد؛ چرا که پکن به فن

، اوضـاع اقتصـادي در   »چـین بـزرگ  «ي ایجاد  در آینده ایدهمند است. البته  عالقه
  تواند تمام معادالت را برهم بزند. منطقه می» چینی شدن«داخل روسیه و همچنین 
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  گیري نتیجه
شکل گرفت. اوراسیاگرایان بـین دو جنـگ    1920ایدئولوژي اوراسیاگرایی در دهه 

اه مثبتشان در مورد تنـوع  گرایی روسی خود را با دیدگ جهانی، در تالش بودند ملی
قومی سازش دهند. با این حال، در دهه پس از آن، مکتب اوراسیاگرایی فروپاشـید.  

، سبب گردید ایده اوراسیا به کنار برود. بـا  1945ظهور جهان دو قطبی پس از سال 
بـه   ؛ي اوراسیاگرایی مطرح شـد  بار دیگر ایده فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي، یک

دستخوش دگرگـونی عمیقـی شـد.    » اوراسیا«، کلمه 2000تداي دهه نحوي که از اب
اکنون این کلمه دیگر بر خالف گذشته، محدود به محافل روشنفکري نیست، بلکـه  

و  1990هـاي   تري وارد گردیده است. نو اوراسیاگرایان دهـه  به حوزه عمومی وسیع
نـد کـه   کن در بازتعریف هویت ملی و سیاست خارجی روسـیه اسـتدالل مـی    2000

نزدیکی مسکو به شرق، مبناي هویت ممتاز و غیر اروپایی آن است و آگاه شـدن از  
  روسیه است.   امپراتورياین حقیقت، پیش شرطی براي بازسازي 

انداز است که خود را بـه   هویت روسی جزء الیتجزاي یک چشمبه طور کلی 
ا و عرصـه  ي اوراسـی  عنوان قدرت مستقل با نقشی متمایز بـراي بـازي در منطقـه   

ـ   جهانی می ذخـایر عظـیم هیـدروکربنی و سـایر ذخـایر طبیعـی،         واسـطه  هبینـد. ب
گیـري از   کارگیري دستاوردهاي بزرگ تکنولوژیکی و فرهنگی و همچنین بهـره  به

رغم فراز و فرودهاي بسیار، همچنان تصویري واحد از روسیه ارائه  بهتاریخی که 
هاي متوسط، متفـاوت   به سایر قدرتدهد، مردم روسیه جایگاه خود را نسبت  می
آمیز در خصوص جایگاه روسیه در جهان  اغراق تأکیددانند. به همین سبب نیز  می

و این مسئله که سایر کشورها نسبت به پذیرش روسیه به عنوان کشوري با نفـوذ  
جهانی متمایل هستند، به عنوان پایه و مبناي سیاست خـارجی کـرملین     در جامعه

  شده است. در نظر گرفته
هایی اتخاذ کند که از منـافع ملـی روسـیه در     مشی در واقع کرملین سعی کرده خط

ي جهانی دفاع نماید. از این رو به رغم آنکـه مسـکو در صـدد احیـاي مجـدد       جامعه
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اتحاد جماهیر شوروي نیست، اما قصد دارد نفوذ خـود را در قلمـرو سـابق شـوروي     
ثبات و قدرت   بکاهد و آنچه را که براي آیندهحفظ کند، از نفوذ غرب در این مناطق 

اي روسیه الزم است، تأمین نماید. در این راستا روسیه باید توسعه یابد و مدرن  منطقه
کرملین دفـاع کنـد.    امپراتوريشود تا سایر کشورها را تحت کنترل خود درآورد و از 

بخشـی در نظـام    بر این اساس روسیه به جاي آنکه در راستاي یک قدرت مهم تعادل
الملل حرکت کند، قصد دارد بر ساختارهاي محیطی و فرهنگ سیاسی خود تکیـه   بین

بـا   ينماید. همچنین روسیه به منظور توسعه و نوسازي خود قصد دارد روابط جدید
بخـش میـان    غربی برقرار کند که البته هنـوز تعـادلی رضـایت     کشورهاي توسعه یافته

  .روي نیافته است همگرایی و تک
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