
 

 چکیده

روسیه در دوران ریاست جمهوری پوتین به منظور احیای اقتدار گذشته اش در نظام بین                   

با غرب که بر سیاست خارجی یلتسین          “  همگرایی”  و“  تعاملی”الملل، آرام آرام از سیاست        

در “  سیاست خارجی تهاجمی  ”و    “مقاومت مستقیم ”،  ”رویکرد تقابلی ”فرما بود، به سمت     حکم

 .تغییر جهت داد( امریکا و ناتو)قبال غرب 

گیر اقتصادی، سیاسی و امنیتی      های نفس پوتین در آغاز تالش کرد تا روسیه را از بحران            

یی ارتقا  یی و فرامنطقه  گاه روسیه را در دو سطح منطقه       گاه عزم جزم نمود تا جای      برهاند و آن  

دکترین ”کرد جدید را در قالب اسناد امنیتی و راهبردی که به              او مبانی نظری این روی    .  بخشد

معروف است، مطرح و بیان کرد و سپس بر اساس این دکترین باتوجه به اوضاع و                         “پوتین

های راهبردی و امنیتی روسیه، سیاست         المللی از قبیل ارتقای توانمندی      و بین   احوال داخلی 

 سیاست خارجی روسیه در دوران پوتین 

 (از تعامل تا تقابل باغرب)

  داکتر محمدعارف فصیحی دولتشاهی :نویسنده



 

شد و نیز شکست      که از سوی غرب علیه روسیه اعمال می            “  انزوا”و  “  محدودیت سازی ”

“ جویانهتقابل”کرد  استراتیژی تهاجمی امریکا در عراق و افغانستان بسترهای الزم را برای روی             

های جدید روسیه و ناتو     یی که اکنون شاهد رو یا رویی        به گونه .  با امریکا و ناتو به وجود آورد      

 .باشیمیی و بین المللی میدر بسیاری از مسایل منطقه

در نوشتار حاضرتالش صورت گرفته است تا براساس چهارچوب نظریۀ ریالیزم و                       

های تقابل آن با    پراگماتیزم، سیاست خارجی روسیه را در دوران پوتین بررسی نموده تا عرصه             

 .های مختلف نشان داده شودغرب در حوزه

سیاست خارجی، ریالیزم، روسیه، امریکا، ناتو، پوتین، رو یا            :  گان کلیدی واژه

 .های جدیدرویی

 مقدمه

های بزرگ جهانی و ظهور پانزده جمهوری          فروپاشی شوروی به عنوان یکی از قدرت         

سری، نا  ها را با دنیایی از حقارت، شکسته       مستقل و در عین حال ضعیف در جایگاه آن، روس          

یی که مردم این سامان مأیوسانه شاهد بربادرفتن             به گونه .  امیدی و اضمحالل مواجه ساخت     

ها زمانی  احساس حقارت و شکست روس    .  های خود بودند  غرور دیرینۀ ملی، آرزوها و آرمان     

گی داخلی، عدم توان     سو، این کشور با دنیایی از آشفته         تشدید و افزون گردید که از یک         

های منفعالنه در برابر غرب به ویژه امریکا مواجه شد و از سوی             سناریو پردازی و تصمیم گیری    

روسیه نام بردار گردیده، از     “  فلج”دیگر، جهان غرب به ویژه امریکا در این دوره که به دورۀ               

های زیادی داشته و با کشور روسیه به        لحاظ سیاسی، اقتصادی، ژویپولیتیکی و ارزشی، پیشرفت      

گیری سیاست اقتدارآمیز و     پی.  کردعنوان کشور مضمحل شده و شکست خورده رفتار می            

افزاید؛ اما از اوایل     ها می قاهرانه نسبت به روسیه از سوی امریکا بر حقارت و حسادت روس               

گرا در عرصه    خصوصًا با ورود پوتین به عنوان یک شخصیت پراکماتیک و واقع                0991دهۀ

های وافر به عمل آمد تا اقتدار از دست رفتۀ این کشور بازسازی شود              سیاست این کشور، تالش   

مردان جدید  های گسترده دولت  تالش.  الملل نقش خود را دو باره احیا کند           و در سیاست بین   
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پوتین .  خصوصًا پوتین باعث ظهور مجدد روسیه به عنوان یک قدرت در منطقه و جهان شد                   

برای ایفای نقش مهم روسیه در سیاست بین الملل از ابزارهای مختلف بهره گرفت و اقدامات                   

گرا با درک این نکته که دولتش زمانی می        این سیاست مدار واقع بین و عمل      .  مؤثری انجام داد  

تواند در عرصه سیاست خارجی قدرتمندانه عمل کند که در عرصه سیاست داخلی نیز                       

احساس امنیت و قدرت کند؛ تالش کرد تا در قدم اول شرایط اقتصادی و سیاسی را در داخل                    

یی و بین المللی    گاه احیای عظمت و اقتدار روسیه را در عرصه منطقه          روسیه بهبود بخشد و آن    

و نیز  (  از نوع روسی  )روسیه تحت تأثیر منطق ریالیزم، پراگماتیزم        .  در دستور کارش قرار دهد    

الملل نسبت به غرب، سیاست       رویکردهای شخصی پوتین و تحوالت صورت گرفته در نظام بین         

. گری را در پیش گرفته است     تعاملی و گاه تهاجمی و نسبت به کشورهای شرقی سیاست کنش           

پوتین تالش نمود تا در مناطق پیرامونش حضور امنیتی و اقتصادی پر رنگی داشته باشد و نسبت                 

 .یی نقش مؤثری ایفا نمایدهای جهانی و منطقهبه حل و فصل بحران

حاکمیت دیدگاه   «:  های چون نکتۀ قوت سیاست خارجی پوتین را باید در شاخصه               

، »گرایانه و غیر ایدیولوژیک     گیری سیاست خارجی عمل     ، پی “گرایی  چند جانبه ”،  »ریالیستی

جست “   فرصت طلبی راهبردی  “،»تحکیم مواضع سازمان ملل متحد    » «سازی کشور  مدرنیزه«

ها بر تحرک و پویایی سیاست خارجی این کشور تأثیر بسزایی ایفا               گیویژه    این.  و جو نمود  

ها سیاست خارجی   در این نوشتار تالش بر آن است با در نظرداشت این شاخصه              .  نموده است 

 .روسیه در دوران پوتین مورد بررسی قرار گیرد

چارچوب نظری تحلیل و بررسی سیاست خارجی پوتین در چارچوب رهیافت ریاالایازمای     

در رشتۀ روابط بین الملل، واقع گرایی سیااسای   .  و عمل گرایانه امکان پذیر است(  گرایانه واقع) 

ها برای تعقیب سیاست قدرت در حوزه مانافاعات     یک سنت تحلیلی است بر الزاماتی که دولت

 (99: 0990اسکات برچیل؛.)کند ملی فرا روی خود دارند، تأکید می

رحمی به  از نظر واقع گرایان نظام بین الملل میدان مبارزه است و در آن، کشورها با بی                    

عبداهلل .)گیری از یکدیگرند و در این میان اعتماد جایی ندارد              هایی برای بهره   دنبال فرصت 

 سال سوم  28 (از تعامل تا تقابل باغرب)سیاست خارجی روسیه در دوران پوتین 



 

 (26: 0939خانی؛ 

های نظامی  گرایی این است که کشورها به اندازه توانمندی        یکی از مفروضات امنیتی واقع    

رساندن را به دیگران نیز دارند و قدرت نظامی هر کشور با نوع                      که دارند قابلیت آسیب     

شود؛ به همین دلیل روسیه استقرار سامانۀ دفاع موشکی امریکا و            تسلیحاتی که دارد سنجیده می    

 .گیرد ترین تهدید خارجی خود در نظر می ناتو را در شرق اروپا به عنوان بزرگ

نگاه واقع گرایی پوتین، روسیه را به عنوان یک ابرقدرت و بازیگر قدرتمند در منطقه و                    

ریالیزم روسی این کشور را برآن داشت که از نظام مارکسیستی وایدیولوژیک             .  جهان ارتقا داد  

ریالیزم به مثابۀ رمز عبور روسیۀ نوین در گام نخست           .  به سمت نظام پراگماتیزم عبور داده شود      

در .  های استراتیژیک با امریکا و ناتو منجر شد          همکاری“و“ادغام”،  “اتحاد“به اتخاذ رویکرد   

واقع رخ داد یازدهم سپتامبر برای روسیه فرصتی فراهم کرد که روابط خود را با امریکا به گونۀ                   

اش نشان داد که عمر سیاست تقابل ستیزه             گراییپوتین با واقع   .  آمیز سامان بخشد   مسالمت

. مین نماید أتواند منافع ملی روسیه را ت      جویانه با غرب به خصوص امریکا به سر رسیده و نمی             

روسیه بدون احساس نگرانی از حضور نظامی امریکا در منطقه، کشورهای آسیای مرکزی را                  

از آن پس مبارزه با تروریزم فصل        .  هایی به نیروهای امریکا آزاد گذاشت     گاهدر واگذاری پای  

دیگر         مشترکی بود که دو کشور امریکا و روسیه را بیش از پیش متعهد به همکاری با یک                       

و »  اوراسیا«؛ عالوه بر ابعاد غربی، بحث                 (03،2، شمارۀ      0932واعظی؛)ساخت   می

جمهوری   نیز بیش از پیش در سیاست خارجی روسیه در دوران ریاست                   »  اوراسیاگرایی«

خود جامۀ  “  اتحادیۀ اوراسیایی ”رسد پوتین قصد دارد به ایدۀ           به نظر می  .  پوتین پر رنگ شد    

عمل بپوشاند؛ به همین سبب نیز مسکو ناگزیر است میزان اثربخشی خود را در قلمرو شوروی                   

کرد امپریالیستی دورۀ شوروی نیست؛      چنین امری نه تنها بازگشت به روی       .  سابق افزایش دهد  

گرایی پوتین مبنی بر گسترش دایرۀ نفوذ اقتصادی و فرهنگی نیز همخوانی                بلکه با اصول واقع   

که به واسطۀ اتحادیۀ اوراسیا، عماًل جلو گسترش نفوذ امریکا در اوراسیا نیز                   ضمن آن .  دارد

های واقع گرایانه،     توان طرح اتحادیۀ اوراسیا را مبتنی بر سیاست           رو، می شود؛ از این    گرفته می 
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 .پراگماتیک و ایجابی روسیه تلقی نمود

 سیاست خارجی روسیه در قبال امریکا

سیاست خارجی روسیه بعد از اضمحالل و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تحت تأثیر                   

مطالعۀ موردی         .  های مسلط، تحوالت زیادی را به خود دیده است              رویکردها و گفتمان   

در .  سازد  های ریاست جمهوری یلتسین و پوتین این امر را به خوبی روشن و بر مال می                    دوره

دوران یلتسین تالش صورت گرفت وضعیت سیاسی و اقتصادی روسیه از طریق اتحاد و                        

از نظر یلتسین و همقطارانش لیبرال دموکراسی       .  همگرایی با غرب و خصوصًا امریکا سامان یابد       

های متراکم  توانست روسیه را از بحران     شد و می  بهترین الگوی حکومت مطلوب محسوب می      

 .نجات بخشد

 :در این دوره، راه بردکالن روسیه مبتنی بر دو اصل بود

 .اعتماد کامل نسبت به نهادهای اقتصادی بین المللی برای توسعه اقتصادی روسیه( الف

و   2:واعظی؛ همان )خوش بینی نسبت به همکاری با غرب در زمینۀ سیاست خارجی                (ب

؛ بدین ترتیب، دیپلماسی جدید روسیه بر همگرایی و اولویت دادن به             (91:  0939ائونیدملچین؛  

روابط با غرب تأکید نموده و هویت و منافع ملی خود را در اتصال با لیبرال دموکراسی و                          

از نظر اندره کوزیروف که رهبری دستگاه دیپلماسی جدید را           .  کردهای آن تعریف می   ارزش

بر عهده داشت اتحاد با غرب و ایاالت متحده اولویت اصلی سیاست خارجی روسیه محسوب                 

 .شدمی

 :گویدلئونید ملچین از نزدیکان او می

کوزیروف طرفدار مشارکت راهبردی با غرب و به ویژه ایاالت متحده امریکا بود و معتقد                

. بود دوستی با کشورهای ثروتمند و دموکراتیک از نزدیکی با رژیم فقیر استبدادی بهتر است                 

های غربی متحدان طبیعی       کند که کوزیروف به وی گفته است دموکراسی          ملچین اشاره می  

و   91:  0939ائونیدملچین؛  .)روسیه هستند و او هرکز از این اندیشه دست بر نخواهد داشت                 

 (092: 0939کرمی؛ 
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های روسیه با غرب به      کوزیروف، همکاری   -در چارچوب سیاست غرب گرایانۀ یلتسین      

، “بین الملل گرایان  ”سطوح باالیی ارتقا پیدا کرد و دست اندرکاران سیاست خارجی که به                  

معروف بودند تالش نمودند تا از طریق قرابت و همگرایی با              “  اتالنتیگ گراها ”و  “  هالیبرال”

غرب، روسیه را کشور هنجارمند نشان داده و خود را به قواعد و نهادهای بین الملل خصوصاً                     

 .سازمان ملل و سازمان امنیت و همکاری اروپا وفادار نشان دهد

ها در خصوص موضوعات        یی از همکاری    از سوی دیگر، در این دوره مجموعه              

های استراتیژیک  استراتیژیک میان روسیه و غرب به عمل آمد که دومین پیمان کاهش سالح               

های موشکی دوربرد و     کردن و نابودی سیستم    میان مسکو و واشنگتن، حمایت از برنامۀ پیاده         

های روسیه، بال روس، اوکراین و         یی اضافی شوروی مستقر در سرزمین        های هسته کالهک

یی اوکراین، بال روس، و قزاقستان از        های هسته   قزاقستان، و همکاری با امریکا در خلع سالح         

؛ اما این وضعیت بسیار مستعجل بود و حاکمیت ایده            (092:  0939کرمی؛)ها بود     ترین آن مهم

هایی به  شرایط داخلی روسیه و نارضایتی     .  گرایی بر سیاست خارجی روسیه دیری نپایید        ادغام

مخالفان .  وجودآمده و متراکم شده در روسیه، زمینۀ تحول در دستگاه دیپلماسی را رقم زد                   

در .  کردندسیاست خارجی کوزیروف به جای ادغام در غرب بر الزامات ژیوپولیتیک تأکید می        

واقع کارگزاران سیاست داخلی و خارجی روسیه در دوران یلتسین امیدوار بودند که همکاری                

رساند؛ از  تنگاتنگ با غرب، روسیه را در فایق آمدن بر تنگناهای اقتصادی و سیاسی یاری می                 

کردند؛ لکن با گذشت زمان ثابت شد که این          رو، بر همگرایی و ادغام در غرب تأکید می         این

ها را یاری نکرده اند؛ بلکه آنان را به            امر تصور باطلی بیش نیست؛ زیرا، غرب نه تنها روس            

های ها و مخالفت  براین، اعتراض   نگرند؛ بنا انحطاط کشانده و به سمت آنان به دیده تحقیر می           

گرا و از جمله کوزیروف مورد      داخلی در این زمینه شروع شده و طیف وسیعی از جریان غرب            

)اعتراض واقع شدند    ها به رهبری زیوگانف و ملی گرایان          کمونست(  30:    0939صفری ؛    . 

. های مخالف سیاست خارجی ادغام گرایانه بودند      ترین گروه افراطی به رهبری زیرینفسکی مهم    

 (090-091کرمی؛ همان، )
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ها که طیفی وسیعی از مخالفان ایده ادغام گرایی را تشکیل                ها و ناسیونالیست   کمونست

کوزیرف نه تنها زمینۀ      -دادند، براین اعتقاد بودند که سیاست خارجی ضعیف و انفعالی              می

حضور توأم با اقتدار و شکوه روسیه را در مجامع بین المللی فراهم نکرده است؛ بلکه در نتیجۀ                    

این در حالی است که ایاالت       .  این سیاست متحدان بین المللی خود را نیز از دست داده است             

تاز بود  و ایدۀ      یکه  0991متحده که رقیب سنتی روسیه در عرصه بین الملل در نیمۀ اول دهۀ                 

های بین المللی توانسته بود نقش تعیین کننده        پرورانده و در بحران   نظام تک قطبی را در سر می      

 .باشدو حضور قوی از خود به نمایش بگذارد؛ بحران هرزگوین مثال در خور در این زمینه می

سیاسی داخلی و اوضاع زمانه اش در            -هر چند کوزیرف تحت تأثیر کرایشات فکری         

گرایانه خود کاست و     سیاست خارجی روسیه تغییراتی را به وجود آورد و از تمایالت غرب               

حتی در برخی از مسایل از قبیل گسترش ناتو به شرق و بحران بالکان، پیمان نیروهای غیر هسته                  

یی، مداخله در خارج نزدیک، صدور اسلحه و تکنولوژی به کشورهای جهان سوم رو در                    

گران و سیاست مداران امریکایی، اقدامات       روی امریکا قرار گرفت که حتی برخی از تحلیل          

و پیدایش امپریالیزم   “  امپریالیزم نوین روسی  ”روسیه را در منطقه خارج نزدیک نشانه بازگشت          

 Richard)علیه روسیه تأکیدکردند   “  مهار جدید ”دانسته و بر اتخاذ سیاست           نوین روسی 

Sakwa2002.pp 35 -)              ؛ اما این تغییر رویه و کمرنگ شدن تمایالت غرب گرایانه مانع از

انتخاب یوگنی پریماکوف، سیاست مدار با تجربه و شرق شناس به عنوان وزیر امور خارجه                    

از یک سو رضایت     (  0992ژانویۀ  )ورود پریماکوف در دستگاه دیپلماسی روسیه          .  نگردید

افکار عمومی و اوراسیاگراها را به دنبال داشت و از سویی هم موجی از نگرانی برای                              

رضایت افکار عمومی و اوراسیاگراها و نیز نگرانی بنگاه غربی          .  کشورهای غربی به وجود آورد    

های شخصیتی وی   گیاز برگزیده شدن پریماگوف در دستگاه دیپلماسی روسیه به دلیل ویژه             

در واقع تجربه و تخصص پریماکوف، اکادمسین و واقع گرابودنش، آگاهی ایشان از                    .  بود

های سیاست خارجی روسیه و نیز شهرت وی به اندیشۀ اوراسیاگرایی، دلیل              ها و کاستی  ضعف

 .گرددرضایت داخلی و دل نگرانی خارجی محسوب می
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افزون برآن از نظر غرب انتخاب پریماکوف خدمت به امپریالیزم روسی در ضدیت با                     

پریماکوف با شعار جلوگیری از گسترش ناتو به شرق به وزارت خارجه               .  شدامریکا تلقی می  

در دوران مسؤولیت وی چه به عنوان وزیر امور خارجه و چه به عنوان نخست وزیر،                       .  آمد

روسیه در دو موضوع عراق و کزوو مواضع متفاوتی نسبت به امریکا و برخی از کشورهای                      

رویی با مخالفین خود نیز پیش         یا  ها حتی تا مرز رو     در بحران کوزوو روس   .  غربی اتخاذ کرد  

با این حال، به رغم انتقاداتی که پریماکوف نسبت به غرب داشت، سیاست خارجی                     .  رفتند

به گفتۀ ریچاردساکوا   .  کردروسیه تحت رهبری وی در رابطه با غرب بسیار محتاطانه عمل می             

، ایوانف، وزیر امورخارجۀ دولت پریماکوف، تمایل         0999در خالل بحران کوزوو در سال         

. داشت ادبیات تندی علیه غرب به کار گیرد؛ اما هوشیار بود که روسیه را به انزوا نکشاند                         

ها و به ِویژه میلوسویچ اعالم کردند؛ اما رهبری          ها در حالی که حمایت خود را از صرب         روس

.های محدودی به میلوسویج ارائه کرد      روسیه آزادی عمل خود را از دست نداد و تنها کمک            

 (واعظی؛ همان)

در مجموع، دوران ریاست جمهوری یوریس یلتسین که با خوش بینی نسبت به غرب آغاز               

تر از  ، بحران کزوو و مهم    0933شده بود به دلیل تداوم بحران اقتصادی به ویژه بحران مالی سال           

 (0933نوری؛. )آن مسألۀ گسترش ناتو به شرق با تشدید بدگمانی نسبت به غرب خاتمه یافت

با انتخاب والدیمیر پوتین به عنوان دومین رئیس جمهور روسیه پسا شوروی               6111در سال 

یک دگرگونی اساسی و بنیادین در رویکرد این کشور نسبت به سیاست داخلی و خارجی به                    

تواند منافع ملی را     پوتین با درک این نکته که سیاست خارجی روسیه زمانی می              .وجود آمد 

مین کند و در معادالت نظام بین الملل تأثیرگزار باشدکه دارای دولت مقتدر با کارکردهای                  أت

 -مناسب باشد تالش نمود در گام نخست وضعیت داخلی کشور را در ابعاد مختلف سیاسی                   

اجتماعی بهبود بخشد و آنگاه به احیای اعتبار و قدرت جهانی روسیه مبادرت ورزد و به ایفای                   

 .نقش مؤثرآن در نظام بین الملل بپر دازد

یی در رویکرد روسیه نسبت به        در دورۀ ریاست جمهوری پوتین، تغییرات قابل مالحظه          
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او سه اصل نوسازی اقتصادی، دستیابی به جایگاه بایسته در فرایندهای             .  دنیای خارج ایجاد شد   

.روسیه را مبنای سیاست خارجی خود قرار داد       “  قدرت بزرگ ”رقابت جهانی و احیای موقعیت      

(.iraneurasia.ir.2012.p =227  )         مروری هرچند کوتاه به اسناد دکترین امنیت ملی، نظامی

منتشر شد، نشانی از تغییرات قابل توجه در رویکرد           6111و سیاست خارجی روسیه که در سال        

الملل، تحکیم جایگاه روسیه در جامعۀ جهانی، تضمین امنیت         روسیه نسبت به سیاست         بین             

روسیه، تأثیرگزاری برفرایندهای کلی جهانی با هدف شکل دادن به نظم جهانی عادالنه و                      

در این سند به محذورات و تهدیدهای نوظهور نسبت به منافع ملی روسیه و                .  دموکراتیک دارد 

ضمن تأکید بر   در این سند    .  تالش امریکا برای ایجاد نظم تک قطبی جهانی نیز اشاره شده است           

گرایی، تعقیب سیاست خارجی مستقل بر اساس وضعیت ژیوپولیتیکی روسیه به                  چند جانبه 

استراتیژی های ارواسیا به این مسأله نیز پرداخته شده است که            عنوان یکی از بزرگترین قدرت     

ثبات سازد و باعث تنش و مسابقۀ           تواند وضعیت بین المللی را بی        اقدامات یک جانبه می     

 (099-096: کرمی؛همان. )ها گرددتسلیحاتی و کشمکش میان دولت

مطالعۀ دستورات سیاست خارجی روسیه نیز به خوبی نشان دهنده تحول اساسی در                       

باشد؛ برای مثال در اولین بند       رویکرد این کشور نسبت به جهان و ساختار نظام بین الملل می              

الملل در    آمده است که نظام بین    (  606، همان،   6کوالیی؛ شمارۀ   )دستور سیاست خارجی پوتین     

یی که به طور یقین در تصمیم         مسأله.  حال گذار از نظام تک قطبی به نظام چند قطبی است              

 .سیاست خارجی روسیه نقش بسزایی دارد  ها و اقداماتگیری

المللی به ویژه     های بین   در بند دوم این دستور، خواستارتقویت نهاد       روسیه  

تواند از نگرانی این کشور نسبت به          شورای امنیت شده است که این امر می         

های   المللی به ویژه تحریم     های بین   جانبۀ غرب در زمینۀ بحران        های یک   اقدام

همچنین روسیه در این سند، به وضوح        «.  خارج از مصوبات شورای امنیت، تلقی شود      

خواستار گسترش نقش این کشور در عملیات حفظ صلح شده است این درحالی است که در                   

این .  ورزید  گذشته، روسیه از پذیرش هرگونه نقشی حتی در حوزۀ مشترک المنافع احتراز می              
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المللی از جمله      های بین   تواند به معنای تمایل برای افزایش نقش روسیه در بحران               مسأله می 

توان در    های تأیید این مسأله را می         سوریه، افغانستان، سومالی، سودان و غیره باشد که نشانه           

های اخیر و همچنین اشارۀ         های سیاسی و نظامی روسیه از سوریه در هفته               افزایش حمایت 

روسیه در مسألۀ      -بندهای آخر این حکم به دخالت بیشتر سازمان شانگهای و شورای ناتو                  

 (609: 0991سازمند؛ )».افغانستان مشاهده کرد

منتشر شد از     6111اسناد مربوط به تدبیر امنیت ملی و سیاست خارجی روسیه که در سال               

دارد که روسیه در صدد احیای موقعیت سیاسی، نفوذ ژیوپولیتیکی و                این حقیقت پرده بر می     

را مبنای سیاست خارجی     “  قدرت بزرگ ”مندی نظامی خود بوده و تبدیل شدن به یک             توان

پوتین در آغاز دورۀ نخست ریاست جمهوری اش به سمت همگرایی با جامعۀ                 .  داندخود می 

. بین المللی پیش رفت تا به جهانیان نشان دهد این کشور یک قدرت بزرگ هنجارمند است                    

 :نگاردگان در این زمینه چنین میبرخی از نویسنده

با توجه به عرصه محدود        (  6119-6111)پوتین در دور اول ریاست جمهوری خود              

گرایی کرد عمل را بر اساس روی   “  مقاومت مثبت ”امکانات روسیه در محیط خارجی، راهبرد        

حاصل، مسامحه، مصالحه و در      محافظه کار،که مبتنی بر پذیرش وضع موجود، عدم تقابل بی            

ها برای کسب بیشترین منافع بود، در        ترین مجال همان حال فرصت طلبی راهبردی از کوچک       

جنگ افغانستان و استقرار نظامیان امریکا در آسیای مرکزی، جنگ عراق،           .  دستور کار قرار داد   

، موج دوم گسترش ناتو به شرق و آغاز تالش امریکا در               “ام.  بی.  ای“خروج امریکا از پیمان    

های برجستۀ این دوره     بخشی از سپر موشکی خود در اروپای شرقی از جمله موضوع              استقرار

پوتین بر اساس اصول بازگفته عدم تقابل و امتیازگیری را تا آستانۀ تحمل در روابط خود             . بودند

توان به همراهی با واشنگتن در جنگ افغانستان،         از آن جمله می   .  با غرب مورد توجه قرار داد      

های نظامی    زا با همکاری  هایی نه چندان جدی با جنگ عراق و عدم مخالفت چالش             مخالفت

)  امریکا و گرجستان اشاره کرد        در واقع رخداد حادثۀ مهم یازده          (.  609:کوالیی؛ همان . 

 .امریکا را فراهم کرد–استراتیژیک روسیه  -سپتامبر، زمینۀ تعامالت امنیتی
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یی به عنوان نخستین دولت خارج از غرب به صف همکاری امنیتی با              پوتین با صدور بیانیه   

، در سند    6110سپتامبر    91ها نیز در   در مقابل امریکایی   .  امریکا در مقابل تروریزم پیوست       

خود که از سوی پنتاگون منتشر شد، روسیه را از فهرست تهدیدات امنیتی                  “  بررسی دفاعی ”

بدین ترتیب، یک چارچوب استراتیژیک شکل گرفت که در آن روسیه              .  خود خارج ساخت  

. گرفت  شأن خاصی برای خود قایل بود و تعارضات احتمالی با امریکا در پیوند با آن شکل می                 

توان ذیل عناوین جنگ افغانستان، جنگ عراق،             تعامالت امنیتی روسیه با امریکا را می            

بررسی کرد؛ اما در              6116تسلیحات استراتیژیک و توافق استراتیِژیک دو کشور در سال                

های پایانی دوره اول ریاست جمهوری پوتین بود که روسیه از حالت انفعال در برابر غرب                 سال

بیرون آمده و در صدد به چالش کشیدن ابرقدرتی امریکا برآمد؛ زیرا در این دوره روسیه به                     

های چشمگیری    وضعیت اقتصادی کشورش سامان داده بود و در بخش نظامی نیز پیشرفت                 

 . حاصل شده و در عرصه دیپلماتیک جایگاه روسیه را ارتقا بخشیده بود

ترین نمودهای سیاست خارجی روسیه در دوره دوم ریاست جمهوری پوتین عبارتند              مهم

پیگیری رویکرد تهاجمی در حوزه انرژی، تأکید بر تبدیل شدن به ابرقدرت انرژی، سیاست               :  از

های گسترده نوسازی نظامی و فروش گسترده تسلیحات، عدم          خاورمیانۀ جدید، پیگیری بر نامه    

پذیرش قاطع استقرار بخشی از سپر موشکی امریکا در چک و لهستان و در پی آن تعلیق پیمان                   

های متعارف در اروپا، استقرار سیستم جدید دفاع ضد موشکی در سنپترزبورگ، اعالم                سالح

یی به سوی اروپا، از سرگیری برنامۀ گشت           های هسته گیری مجدد موشک  غیر منتظره سمت  

یی و برگزاری رژۀ نظامی در میدان سرخ مسکو از جمله                زنی هوا پیماهای دور پرواز هسته       

هایی از تالش روسیه برای اعالم ارتقای جایگاه خود در             های شاخص این دوره و نشانه      نمونه

بنا براین،  .  ترتیبات نظام بین الملل و اثبات عدم امکان چشم پوشی از منافع و مالحظات آن بود                

نگاه .  کاری و سیاست تقابل جویانه داد      تعامالت امنیتی استراتیژیک جای خود را به عدم هم           

روسیه به شریک استراتیژیکش در مقابله با تروریزم آرام آرام تعدیل شد و در موضوع عراق و                  

سخنرانی تند پوتین در کنفرانس       .  سوریه به سیاست تقابل جویانه و مقاومت مستقیم گردید            
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گرایی امریکا را محکوم کرد، به خوبی         مونیخ که در آن سیاست توسعه طلبانه و یک جانبه             

 .دهدتغییر روسیه را از تعامالت امنیتی دو کشور به سمت مخالفت جویی نشان می

های سیاست خارجی روسیه در     گیترین ویژه توان گفت مهم  باعنایت به نکات یادشده می    

گرایی، اعتماد به نفس و مخالفت      گرایی، چندجانبه استقالل، عمل :  دوران پوتین عبارت بودند از    

 .با هژمونی امریکا

 سیاست خارجی روسیه درقبال ناتو

همچون روابط روسیه و ایاالت      روابط روسیه و ناتو نیز تحوالتی زیادی به خود دیده و                

سپتامبر در روابط روسیه و        00وقوع  .  یی از تعامل و تقابل در نوسان بوده است         در میانه متحده  

در چهارچوب مبارزه با تروریزم و تهدیدات مشترک، روسیه         .  ناتو دگرگونی اساسی را رقم زد     

گردد، واگذار  های خود را در آسیای مرکزی به امریکا که عضو مؤثر ناتو محسوب می              پایگاه

ت جویانه و تعاملی روسیه و ناتو سهم        مهای مشترک دیگری نیز در روابط مسال      همکاری.  نمود

های همکاری مشترک در عمل اختالفات عمیقی نیز           درخوری ایفا کرد؛ اما با وجود همه زمینه        

ناتو بیشتر از     –دهد که تقابل و رویا رویی روسیه        این اختالفات نشان می   .  بین طرفین وجود دارد   

در این زمینه    .  تری برخوردار است   ها و تعامالت دو طرف بوده و از اهمیت افزون             همکاری

ها مسأله گسترش ناتو به     روسیه چند دغدغۀ اساسی نسبت به اقدامات ناتو دارد که از جمله آن              

سوی شرق و بحث ادامۀ استقرار سپر موشکی ناتو و امریکا و مناقشه بر سر منابع قطب شمال را                    

ها از جانب غرب ایجاد شده         ضمن این که دغدغۀ جدیدی نیز برای روس        .  توان ذکر کرد  می

المللی ناتو به ویژه بعد از تجربۀ دخالت           های نظامی بین    که همان مسألۀ افزایش احتمال دخالت     

 .در لیبی است که روسیه به شدت از آن انتقاد کرده است

 استقرار سپر موشکی ناتو و امریکا در اروپا

در حالی که راسموسن دبیر کل ناتو سپر موشکی را تهدیدی برای روسیه نداسته و معتقد                  

سازد؛ اما  ناتو را به خطرمواجه نمی        -بود که این امرتعادل استراتیژیک موجود میان روسیه           
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آنان براین  .  مقامات ارشد سیاسی و نظامی روسیه نظری کاماًل خالف نظر راسموسن داشتند                

های دفاعی موشکی تهدید برای امنیت ملی و تضعیف                               عقیده هستند که برپایی سامانه        

لذا در واکنش به این اقدام و نیز تقویت نیروهای               .  باشدهای راهبردی روسیه می    مندیتوان

که برپایی یک سامانۀ هشدار      ضمن این .  راهبردی خود اقدام به تشکیل نیروی هوا فضا نمود           

یی تهاجمی اسکندر از دیگر اقدامات       های هسته گراد در کنار استقرار موشک     دهنده در لینین  

به این ترتیب، باید گفت هر چند روسیه نیازمند سرمایه           .  شودروسیه در این زمینه محسوب می     

ها حاضر    های تکنولوژیکی با غرب است؛ اما نباید فراموش کرد که روس              گذاری و همکاری  

یی خود را فدای بهبود روابط با غرب و            نیستند امنیت ملی، منافع کالن اقتصادی و نفوذ منطقه         

گفتنی است که والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اساساً           .  جا ناتو و امریکا نمایند     در این 

وجود ناتو را در زمان کنونی بازگشت به زمان جنگ سرد دانسته و تداوم فعالیت این سازمان را               

به عقیده پوتین، تغییر پیمان ناتو به یک سازمان سیاسی در اسرع وقت                 .  زیر سوال برده است    

 .یک ضرورت اجتناب ناپذیر است

تقابل در زمینۀ کاهش تسلیحات متعارفی که از مسایل تقابل برانگیز میان روسیه و ناتو                     

پیمان نیروهای مسلح متعارف در اروپا                                           .  پیمان کاهش تسلیحات متعارف است             

(Conventional Forces in Europe  )    میالدی در آستانه فروپاشی      0991در نوامبر سال

کشور عضو ناتو و      02کشور،    66کشور به امضا رسید که از این          66شوروی، در پاریس توسط     

روسیه عضویت خود را در این           میالدی،  6113در ژوئیۀ سال     .  کشور از پیمان ورشو بودند       2

های نظامی این ائتالف نظامی متهم         پیمان به حالت تعلیق درآورد و ناتو را به افزایش ظرفیت             

شایان ذکر است که پس از پایان جنگ سرد، مسألۀ کاهش تسلیحات متعارف                                         .  کرد

(Conventional Weapons  ) شد و با توجه به امضای        های مهم ناتو محسوب می      از دغدغه

، کشور روسیه به عنوان جانشین شوروی و سایر           0991پیمان نیروهای مسلح متعارف در سال         

نتیجۀ .  کشورهای جزو شوروی و نیز کشورهای عضو پیمان ورشو به عضویت آن درآمدند                 
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از اقیانوس  )امضای این پیمان کاهش قابل توجه شمار نیروها و تسلیحات متعارف در قاره اروپا                

ها بر اساس این پیمان، در محدوده کشورهای عضو، تعداد تانک         .  بود(  های اورال   اطلس تا کوه  

این پیمان تعداد   .  هزار دستگاه فراتر رود     21هزار و نفربرهای زرهی نیز از         91و توپخانه نباید از     

طبق .  فروند تعیین کرده است     9111فروند و بالگردهای نظامی را        09211هواپیماهای نظامی را    

این پیمان هر کشور عضو ساالنه باید دو بار اطالعات را در مورد استقرار نیروهای نظامی خود                   

های نظامی از کشورهای عضو پیمان نیز با بازرسی             در اختیار شرکای دیگر قرار دهد و هیئت         

حالی است که روسیه با توجه به       این در .  کنندمراکز نظامی، صحت این اطالعات را کنترول می       

اصرار دولت جورج بوش در زمینۀ استقرار سپر موشکی در دو کشور جمهوری چک و لهستان                

شود و با توجه به اصرار امریکا بر        و در اقدام متقابل ابتدا تهدید کرد که از این پیمان خارج می             

این اقدام روسیه با    .  از این پیمان خارج شد       6113ادامۀ طرح سپر موشکی در نهایت در ژوئیۀ           

واکنش منفی ناتو مواجه شد و آن را به منزلۀ افزایش ظرفیت تسلیحاتی روسیه و نیز آزادی                       

عمل این کشور برای جا به جایی نیروها و تسلیحات متعارف خود در مرزهای غربی روسیه                      

 . تلقی کردند

تقابل در زمینۀ استقرار سامانۀ موشکی پاتریوت در ترکیه یکی از مسایل چالش برانگیز در                

های موشکی پاتریوت در ترکیه است که به بهانۀ            روابط میان روسیه و ناتو و استقرار سامانه          

: راسموسن دبیر کل ناتو ادعا کرد       .  شودمقابله با تهدیدات موشکی ازجانب سوریه انجام می          

های پاتریوت را به منظور تأمین امنیت این کشور           ترکیه رسمًا از ما درخواست نموده تا موشک       

و صرفًا در جهت اهداف تدافعی در مرز سوریه مستقر کنیم و روسیه حق دخالت در این مسأله                   

در .  شود  این تصمیمی است که ناتو باید اتخاذ کند و به کشورهای ثالث مربوط نمی               .  را ندارد 

های   های مربوط به استقرار موشک        حالی که مقامات مسکو بارها نگرانی خود را از طرح              

ثباتی را  پاتریوت ناتو در مرز ترکیه و سوریه اعالم کرده و تأکید نمودند که این اقدام خطر  بی                  

ها در این باره حاکی از آن است که از دیدگاه               مواضع روس .  در منطقه افزایش خواهد داد     
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های پاتریوت در مرز ترکیه و سوریه بیشتر بر مشکالت منطقه خواهد                 روسیه استقرار موشک  

ها متوجه این موضوع شده     چنین روس هم.  معضالت را حل و فصل کند     “  که آن “افزود، تا این  

یی از اقدامات    های موشکی پاتریوت در واقع به منزلۀ شروع مجموعه            اند که استقرار سامانه    

غرب با هدف سرنگونی دولت قانونی سوریه است و با توجه به حمایت گسترده روسیه از                       

 .کنند سوریه، طبیعتاً روسیه به این گونه اقدامات مخالفت می

های جدید روسیه و ناتو افزون بر اختالفات قدیمی بین روسیه و ناتو، اکنون                   رویا رویی 

مسایل و موضوعات جدیدی به ویژه اختالف بر سر قطب شمال و منابع آن به عنوان یک محور         

در این راستا از یک سو غرب در صدد            .  جدید مناقشه روسیه با ناتو وارد عرصه شده است           

گسترش حضور نظامی خود در این منطقۀ استراتیژیک است و از سوی دیگر روسیه اقدامات                  

نمادینی مانند تشکیل دو تیپ رزمی ویژۀ عملیات را در قطب شمال  در دستور کار خود قرار                     

داده است از دید کارشناسان ایجاد این دو تیپ ویژه از سوی روسیه برای حفاظت از منافع این                    

روسیه با  .  کشور در منطقه قطب شمال در واقع به منزلۀ قدرت نمایی روسیه در برابر غرب است                

این اقدام و سنجش واکنش غرب به آن به جدیت کشورهای مدعی غربی در بارۀ قطب شمال                   

مسلمًا در صورت عدم واکنش جدی کشورهای غربی که در قطب شمال دارای                 .  بردپی می 

منافع هستند، روسیه با شدت و جدیت بیشتری به توسعه منافع و قلمرو خود در قطب شمال                       

گی اعالم کرد که روسیه با اختصاص         در این راستا والدیمیر پوتین به تازه        .  خواهد پرداخت 

بودجه کالنی ناوگان شمال خود را تقویت خواهد کرد؛ اما با توجه به منافع عظیم کشورهای                   

کنند تا حضور نظامی    جوار قطب شمال این کشورها در مقابل از طریق ناتو تالش می            غربی هم 

گونه که مقامات ارشد ناتو قبالً هم       همان)  به این ترتیب    .  قابل توجهی در قطب شمال پیدا کنند      

های دریایی و هوایی    باید منتظر واکنش ناتو به این اقدام روسیه و استقرار یگان          (  تذکر داده اند    

به همین جهت   .  کشورهای ناتو به ویژه امریکا، کانادا، ناروی و دانمارک در قطب شمال باشیم             

کارشناسان مسایل نظامی، برگزاری رزمایش اخیر امریکا و متحدانش را در قطب شمال آغازی              
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های غرب به منظور سیطره بر این منطقه و تصاحب منابع غنی انرژی در این منطقه                   برای تالش 

مین انرژی مورد نیاز     أهای فزاینده غرب از مشکل ت       آنان با اشاره به نگرانی     .  کنندارزیابی می 

خود بر این نکته تأکید دارند که امریکا با همراهی شرکای خود در صدد استیال بر ذخایر غنی                    

با این همه روسیه بارها نسبت به هرگونه حضور نظامی امریکا یا             .  نفت و گاز قطب شمال است     

 .کشورهای غربی دیگر در قطب شمال هشدار داده است

 نتیجه

یی از تقابل و سیاست خارجی روسیه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در میانه

گرایی با غرب بر     گرایی و هم  در دورۀ یلتسین ایدۀ ادغام     .  تعامل در نوسان بوده است     

سیاست خارجی روسیه حاکمیت پیدا کرده بود؛ اما تحت تأثیر تشدید فشارهای داخلی              

در برابر ( به ویژه امریکا)های مخالف، سیاست روسیه و غرب گراها و گروهاز سوی ملی

یی در  یکدیگر قرارگرفت؛ اما در دورۀ ریاست جمهوری پوتین تغییرات قابل مالحظه             

کرد پوتین بر اساس روی    .  کرد پوتین نسبت به غرب و ایاالت متحده ایجاد شد             روی

هدف .  گرایی و عدم تقابل با جامعۀ بین المللی را در پیش گرفت              اش هم عمل گرایانه 

او در آغاز تالش کرد . وی این بود که هنجارمندی روسیه را نسبت به جهانیان نشان دهد

گرایی محافظه کارانۀ وی داشت در دستور         راهبرد مقاومت مثبت راکه ریشه در عمل        

اش هنگامی که از یک سو،         کار خود قراردهد؛ اما در دوره دوم ریاست جمهوری            

مند جهان و   کشور قدرت   3پذیرد و به عضویت     وضعیت اقتصادی این کشور سامان می     

های سیاست  آید و از سوی دیگر، متوجه محدودیت           سازمان تجارت جهانی درمی     

گردد، پذیری هیمنه این کشور در عراق و افغانستان می              تهاجمی امریکا و شکست     

سیاست تدافعی خود را در قبال غرب به کنار نهاده و به سیاست خارجی تهاجمی                        
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