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جاریط جنّیب)94/5/27 :
(جاریط دریافث94/2/12 :
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چکیـده
امنیث ملی در دوره حکومثهای پصاوشتحااییایی ا مم جتری حو ههتای موردجوهتب ةبطتاار
میآید .آیی نظتامی گوتونوی طترنث نیروهتای نظتامی در یظکرنظتیهتا غالیتا

نتردهتا و

درگیریها را ةبطور مخحصر ةیان مینند .درواقع آیی نظامی راهناای اغاال نظامی اشث و طتام
قواغد شریع و جغییرناپذیر نایطود ةلکب یک گارگوب غاومی ةرای نیروهای نظامی اشث نب ةتب
اشحاندارد طدن غالیا

نظامی و آمادگی نیروها ناک مینند .روشیب در هایوتاه وار

طوروی ةا جوهب ةب مظکال

امرراجتوری

ةصیاری نب در هاموریهای پیرامتونی و رترب دارد آیتی نظتامی

خود را شامان میدهد .ای آیی نبجنما در دوران اجحاد طوروی ةلکب پیض ا آن ه در ای نظتور
ةصیار اهایث داطحب اشث .جااو

آیی نظامی پس ا فروپاطی طوروی ةا آیتی دوران امرراجتوری

ای اشث نب انػطافپذیر طده اشث و طاهد جغییر ماهیث «شند نظامی» یا «آیی نظامی» فدراشتیون
روشیب ا هنوام انحظار نخصحی نصخب رشای آن جتا هدیتدجری نصتخب آن هصتحی  .آیتی نظتامی
روشیب ا هالب شندهای راهتردی مم در ای نظور اشث نب افزونةر همثگیریهای نظامی نتو
نواه شیاشثگذاران ای نظور را در مناشتا

ختارهی نیتز ةا جتاب میدهتد .پرشتض ایتلی ایت

نوطحار ای اشث نب غوام دگرگونی در آیی نظامی فدراشیون روشیب گیصث؟ فرضیب نویصتندگان
ای اشث نب غوام داخلی منطقبای و ةی ایاللی شتب دگرگونی در آیی نظامی روشتیب طتدهاند.
نویصندگان مقایب ةررشی خود را ةب روش جوییایتجحلیلی و ةا اشحااده ا نحتابهتا و مقایتبهتای
فارشی و انولیصی در ای

مینب و ةمرهگیری ا اشناد امنیحی روشیب ا مناةع اینحرنحی انجام دادهاند.

 واژگان کلیدی:
روشیب ناجو ررب آیی نظامی خارج نزدیک
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مقدمه
ةا فؼوپاقی اجضاد زياُیؼ قّروی در ؿال  1991و جكکیم فغراؿییّن روؿییَ ىـیحلم
دیغگاه و رویکؼد ؿیاؿی ی ٌُاىی روؿیَ ةَ زِان جضّالت ةـیار زغی را پیػیؼا قیغه اؿیث.
روٌغ ایً جغییؼ از دوره ةّریؾ یهحـیً ةا ٌگؼش ىذتیث در ىیّرد نیتؼالدىّکؼاؿیی ٌِادُیای
اكحنادی غؼةی و یکپارچَقغن روؿیَ ةا اروپا آغیاز قیغ .در دوران والدیيییؼ پیّجیً و كیغرت
گؼفحً ىهیگؼایان اىپؼاجّریظّاه و «اوراؿیاگؼایان» ّلبگؼد چكيگیؼی ایساد قغ .گؼوه دوم
ازیکؿّ ىیکّقغ چَ ةا ایساد ُيگؼایی ةیكحؼ در ىیان ةعكی از زيِّریُای پیكییً اجضیاد
قّروی پیؼاىّن ىضّر ىـکّ و چَ ةا اؿحفاده از جضؼكُای زغاییًهتاٌیَ روسجتارُیا در اییً
کكّرُا ةار دیگؼ ةَ ىٍاًق پیؼاىٌّی و راُتؼدی اىپؼاجّری قّروی دؿث یاةغ .از ؿّی دیگیؼ
جكغیغ ٌگؼاٌیُای اىٍیحی ىـکّ از اُغاف غؼب در ىّرد ىٍافِ روؿیَ ىاٌٍغ گـحؼش ٌیاجّ ةیَ
قؼق اؿحلؼار ؿاىاٌَ ؿپؼ دفاع ىّقکی در ىؼزُیای روؿییَ و صياییث غیؼب از «اٌلالبُیای
رٌگی» در کكّرُای پیكیً اجضاد قّروی ؿتب قغ ةار دیگؼ ىاٌٍغ دوران زٍگ ؿؼد رویکؼد
ٌُاىی در ىلاةم غؼب در ىـکّ جلّیث قّد .در روٌغ ایً دگؼگٌّیُا «آییً ٌُیاىی »1روؿییَ
ةًَّر اؿاؿی دچار جضّل قغ .ازآٌساکَ فغراؿیّن روؿیَ ةًَّر ؿٍحی اكحغار ىهی ظیّد را در
كغرت ٌُاىی زـحسّ ىیکٍغ آییً ٌُاىی آن اززيهَ اؿٍاد ىِو ةَقيار ىیآیغ .ایً ؿٍغ کیَ
جؼؿیوکٍٍغه زِثگیؼیُا و ؿیاؿثُای دفاّییٌُاىی روؿیَ اؿث صّزهُیای دیگیؼ را ُیو
جضث جأدیؼ كؼار ىیدُغ و ّالوهةؼ ىٍافِ ىهی 2روؿیَ ةؼ جؼجیتات اىٍیحی ىٌٍلیَای و ؿیاؿیث
اىٍیحییٌُاىی غؼب ٌیؽ جأدیؼگػار اؿث.
فغراؿیّن روؿیَ پؾ از ةَكغرت رؿیغن والدیيیؼ پّجیً جالش کؼده اؿیث ةیار دیگیؼ
زایگاه گػقحَ ظّد در دوران «اجضاد قّروی» را ةَدؿث آورد .ازیکؿیّ اقیحیاق کیؼىهیً
ةؼای ةَدؿث آوردن دوةاره ؿؼزىیًُای وؿیْی کَ ةا ٍّیّان «زيِّریُیای قیّروی» در
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اظحیار داقث و از ؿّی دیگؼ ٌگؼاٌیُای اىٍیحی ىـکّ از اُیغاف غیؼب در گـیحؼش ٌیاجّ
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ةَ ؿّی قؼق و ىؼزُای فغراؿیّن روؿیَ ؿتب قغ کَ ایً کكیّر ةیار دیگیؼ ىاٌٍیغ دوران
قّروی دیغگاه و رویکؼد ٌُاىی را در ةؼاةؼ جضّالت پیؼاىّن ظّد ىّرد جّزَ كؼار دُغ.
در ایً زىیٍَ قاُغ جغییؼ ىاُیث «ؿٍغ ٌُاىی» یا «آییً ٌُاىی» فغراؿیّن روؿیَ از
ٍُگام اٌحكار ٌعـحیً ٌـعَ رؿيی آن در ؿال  1993جیا زغییغجؼیً ٌـیعَ آن در ؿیال
ُ 2015ـحیو .آییً ٌُاىی فغراؿیّن روؿیَ اززيهَ اؿٍاد راُتیؼدی ىِیو در اییً کكیّر
اؿث کَ افؽونةؼ زِثگیؼیُای ٌُاىی ٌّع ٌگاه ؿیاؿثگػاران در ىٍاؿتات ظیارزی ٌییؽ
در آن ةازجاب دارد .جاکٍّن چِار آییً ٌُاىی جغویً و جنّیب قغه اؿث .در آیییً ٌعـیث
( )1993گؼایف ُيکاری ةا غؼب آقکار ةّد .در آییً دوم ( )2000ةَ ؿیاؿثُای غؼب ةیا
دیغ ىٍفی ٌگؼیـحَ قغه ةّد کَ پؾ از رظغادُای  11ؿپحاىتؼ  2001اٌغکی جْغیم قغ .در
آییً ؿّم (ٌ )2010یؽ ةَ ؿیاؿثُای اروپایی ی اكیاٌّس اًهؾ قيانی ةٍَّّان جِغیغ ٌگیاه
قغ .صيهَ ٌُاىی روؿیَ ةَ گؼزـحان در ؿال  2008ةؼٌاىَُای اىؼیکا در زىیٍَ گـیحؼش
ٌاجّ ةَؿّی قؼق و ًؼح اؿحلؼار ؿیپؼ دفیاع ىّقیکی در قیکمگیؼی اییً ٌگیؼش روؿییَ
جأدیؼگػار ةّد .آظؼیً آییً ٌُاىی روؿیَ در ؿال  2014واکٍكی ةَ ىسازاتُای اكحنیادی
و فكار ؿیاؿی غؼب ةَ ىـکّ ةؼ ؿؼ ةضؼان اوکؼایً و ُيچٍیً ًؼحُای ٌُاىی غؼب ةّد.
در ىلانَُا و کحابُایی کَ در صّزه آییً ٌُاىی روؿیَ ٌّقحَ قغه ةَ دالیم جغیییؼ و
ؿیؼ جضّل ایً ىـئهَ پؼداظث ٌكغه اؿثٌّ .یـٍغگان ایً ىلانَ ایً روٌغ را ةؼرؿی کیؼده و
دالیم آن را ٍّّان ىیکٍٍغ .پؼؿف امهی ایً ٌّقحار ایً اؿث کَ ّّاىم دگؼگٌّی در آییً
ٌُاىی فغراؿیّن روؿیَ چیـث؟ فؼویَ ٌّیـٍغگان ایً اؿث کَ ّّاىم داظهی ىٌٍلیَای
و ةیییًانيههییی ؿییتب دگؼگییٌّی در آییییً ٌُییاىی روؿیییَ قییغهاٌغ .ایییً ىلانییَ ةییَ روش
جّمیفییجضهیهی و ةا اؿحفاده از کحابُا و ىلانیَُیای فارؿیی و اٌگهیـیی در اییً زىیٍیَ و
ةَویژه ةا ةِؼهگیؼی از اؿٍاد اىٍیحی روؿیَ از ىٍاةِ ایٍحؼٌحی اٌسام قغه اؿث.
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 .4از واقعگرایی تا واقعگرایی تهاجمی
ؿیاؿث ظارزی فغراؿیّن روؿیَ ىٍْکؾکٍٍغه ةـیاری از ایغهُای اؿاؿی واكیِگؼاییی
اؿث ) .(Wieclawski, 2011: 173در ةـیاری از ىّارد ىفِّم ٌلف دونث ىؼکؽی در رواةیي
ةیًانيهم ُغف ةّدن كغرت و ىٍافِ ىهیی و ُيچٍییً اُيییث ؿیاؿیث كیغرت در زِیان را
ىیجّان در ؿیاؿث ظارزی ایً کكّر ىكاُغه کؼد ).(Griffiths, 2007: 12-13
مىافع ملی :ىفِّم ىٍافِ ىهیی در ؿیاؿیث ظیارزی کكیّرُا در دوران پیؾ از زٍیگ
زِاٌی دوم و جضث جأدیؼ آىّزهُای ىکحب واكِگؼایی 1ةـیار ىّرد جّزَ كؼار گؼفث .در اییً
دوران ُاٌؾزی ىّرگاٌحاٌُ 2ؼیَ واكِگؼایی ؿیاؿثُای ةیًانيههی را ةؼ پایَ ىفِیّم ىٍیافِ
ىهی ةٍا ٌِاد .ىّرگٍحا ىٍافِ ىهی را آندؿحَ از ىٍافْی جهلی ىیکٍغ کَ دونثُا در یک دوره
زىاٌی ظاص و در پؼجّ قؼایي ؿیاؿی فؼٍُگیی و اكحنیادی ؿیاؿیث ظیارزی ظیّد را ةیؼ
ىتٍای آن جٍُیو ىیکٍٍغ و در رواةي ظّد ةا ؿایؼ کكّرُا در پی جضلق آن ُـحٍغ .در اییً
ىّرد ىٍافِ ىهی روؿیَ جنّیؼی روقً از جّزیِ زغیغ كغرت ةّده اؿث کَ روٌیغ گـیحؼش
ٌاجّ افؽایف صىّر اىؼیکا در اروپا و جغییؼ قؼایي ٌفّذ ؿیاؿیی اىؼیکیا در آؿییای ىؼکیؽی
پییؾ از فؼوپاقییی قییّروی ُيییؼاه ةییا ّيهیییات اىؼیکییا در افغاٌـییحان ىنییادیق آن ُـییحٍغ
).(Homarac, 2007: 182-185
امىیت ملی :3اىٍیث ىهی ىِوجؼیً امم در دتات ؿیاؿی و اؿحلالل یک کكّر یا ییک
واصغ ؿیاؿی اؿث و ةلای ُؼ کكّر جياىیث اروی و دتات و اؿحيؼار صکّىیث آن ةـیحگی
ةَ اىٍیث ىهی آن کكّر دارد .اُيیث ایً ىّوّع ةَصغی اؿیث کیَ ةؼظیی اىٍییث ىهیی را
پیفقؼط جأىیً ؿایؼ اُغاف ىهی ىیداٌٍغ ) .(Mangold, 1990: 1اىٍییث ىهیی ىفِیّىی
اؿث ؿیال گـحؼده پیچیغه و ىتِو کَ در ىّرد جْؼیف آن جّافیق واصیغی وزیّد ٌیغارد و
پژوُكگؼان ةیكحؼ ةؼ ىنادیق آن ىاٌٍغ صفیٍ ظیّد ارزشُیای صییاجی جياىییث ارویی
ىؼدم ةلای کكّر دتات ؿیـحو ؿیاؿی و ازحياّی و صاکيیث کكّر ٌتّد جؼس از ظارج و
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داظم در ىّرد صفٍ ىٍافِ ىهی جکیَ دارٌغ .ةَّالوه ةایغ داٌـث کَ ةؼداقث ُیؼ کكیّری از
اىٍیث ىهی ةا جّزَ ةَ قؼایي داظهی ىٌٍلیَای و زِیاٌی آن قیکم ىییگییؼد .در جْؼییف
اىٍیث ُيچٍیً ةایغ ةَ اةْاد گٌّاگّن ؿیاؿی ٌُیاىی فؼٍُگیی ازحيیاّی و اكحنیادی آن
جّزَ داقث .ةؼای درك ةِحؼ ىفِّم اىٍیث ىهی اقاره ةَ ویژگییُیای اییً ىفِیّم راُگكیا
ظّاُغ ةّد.
ةا جّزَ ةَ جِغیغُای ٌُاىی ىّزّد ّهیَ اىٍیث ىهی روؿیَ ایً کكّر جیاکٍّن چِیار
ىسيَّّ آییً ٌُاىی در ؿالُای  2010 2000 1993و ً 2014ؼح و جغویً کؼده اؿث.
ةٌَُؼ ىیرؿغ آییًُای ٌُاىی روؿیَ ةیف از ُؼ چیؽ ریكَ در امّل واكِگؼایی دارد کَ ةؼ
ؿیاؿث ظارزی ایً کكّر صاکو اؿث .در ٌعـحیً آییً ٌُاىی روؿیَ ( )1993ةا جّزَ ةیَ
غؼبگؼایی صاکو ةؼ ؿیاؿث ظارزی روؿیَ و وزّد جِغیغُای اىٍیحی ةؼای ایً کكیّر کیَ
ةیكحؼ ٌاقی از ةضؼانُای داظهی ةیّد و ىٍازّیات كیّىی و واگؼایییُیای ىضهیی در داظیم
روؿیَ اىکان ةؼوز ُؼگٌَّ ىٍاككَ ٌُاىی ظارزی ىٍحفی داٌـیحَ ىییقیغ .روؿییَ در اییً
آییً جأکیغ کؼده ةّد کَ ُیچ دقيً ظارزی در مضٍَ زِاٌی ٌغارد و جٍِا ىٍافِ ىهیی اییً
کكّر از ٌُؼ ىلام ُای روؿیَ در اونّیث كؼار دارد .ةا ٌگاُی ةیَ ىیّارد جِغییغ اىٍییث ىهیی
روؿیَ در ایً آییً ىیجّان دریافث کَ روؿیَ ةیَدٌتال صموفنیم ىـیا م داظهیی ةیّده و
اىٍیث ىهی اونّیث ٌعـث ایً کكّر ةّده اؿث.
در دوىیً آییً ٌُاىی ( )2000روؿیَ ُوزىان ةَدٌتال ىٍافِ و اىٍیث ىهی ظّد ةیّد
و ىفاد ایً آییً ةیكحؼ زٍتَ جغافْی داقث .گـحؼش ٌاجّ ةَؿّی قؼق از ىِوجؼیً ىـیا هی
ةّده کَ اىٍیث روؿیَ را جِغیغ ىیکٍغ ازایًرو در ایً قؼایي ایً کكّر ةاییغ ةیؼای جیأىیً
ىٍافِ ظّد ةَمّرت فؼدی اكغام ىیکؼد.
ؿّىیً آییً ٌُاىی روؿییَ ( )2010کیَ در دوره ىیغودف ر یؾزيِیّر فغراؿییّن
روؿیَ ةَاىىا رؿیغ صکو ىؼةّط ةَ «اؿحؼاجژی اىٍیث ىهیی روؿییَ جیا ؿیال  »2020را ةیا
ُغف ُياٍُگ کؼدن جالشُای ٌِادُای فغرال كّه ىسؼیَ ٌِادُای صکّىحی زیؼىسيّّیَ
فغراؿیّن روؿیَ ؿازىانُا و قِؼوٌغان فغراؿیّن روؿیَ ةؼای جیأىیً اىٍییث ىهیی جأیییغ
کؼد.
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چِارىیً آییً ٌُاىی روؿیَ ( )2014را ىیجّان ةؼ ىتٍای واكِگؼایی جِازيی 1جضهیم
و ةؼرؿی کؼد .در ایً آیییً ٌؽدییک قیغن جأؿیـیات ٌُیاىی ٌیاجّ ةیَ ىؼزُیای روؿییَ و
گـحؼش ایً پیيان ةَؿّی قؼق ٌكاندٍُغة جالش غیؼب ةیؼای افیؽایف كیغرت جِیازيی
راُتؼدی اؿث .روؿیَ ةَ ایً ةاور رؿیغه اؿث کَ ٌگاه غؼب ةَ ایً کكّر ةیٍَّّان قیؼیک
یا صحی ًؼف ىـحلم ٌیـث ةهکَ ؿْی در زهّگیؼی از جتغیم قغن روؿیَ ةَ ییک كیغرت
ىِو ةیًانيههی دارد .در رُیافث واكِگؼایی جِازيی ةؼ افؽایف كغرت ةَىٍؽنَ ُغف و ةیؼای
کـب زایگاه ُژىٌّیک در ٌُام ةیًانيهم (ةٍَّّان رفحار امهی كیغرتُیای ةیؽر ) جأکییغ
ىیقّد .ایًدؿحَ از واكِگؼایان ةَ ىـئهَ اىٍیث ةٍَّّان ىضّر و پایَ امیهی ةضیخُایكیان
ىیپؼدازٌغ کَ در ایً صّزه ةَ ىـا هی چّن اىٍیث ةییًانيههیی ةلیا ىّویّعُای اىٍیحیی
ىتحٍیةؼ ىضّر ٌُیاىی ظّداجکیایی در جیأىیً اىٍییث دونیثىضیّری در ىؼزیِ اىٍییث و
آٌارقی 2جّزَ ىیقّد.
ةؼ ىتٍای ٌُؼیَُای واكِگؼایاٌَ ؿیاؿث ظارزی واكِگؼای جِیازيی در پیی افیؽایف
كغرت ٌـتی دونثُا در مضٍَ ٌُام ةیًانيهم اؿیث ) .(Mersheimer, 2001: 12ةیؼ اییً
اؿاس ىاُیث ُؼجوىؼجگٌَّ ٌُام ةیًانيهم ةَقکهی اؿث کَ دونثُا ُيّاره در پی افؽایف
كغرت ٌـتی ظّد ُـحٍغ و در ایً روٌغ ؿْی ىیکٍٍغ كغرت ركتایكان را کاُف دٍُیغ .در
ؿیاؿث ظارزی جِازيی دونثُا ظّاؿحار افؽایف اىٍیث ظّد از راه کاُف ّاىغاٌَ اىٍییث
ؿایؼ دونثُا ُـحٍغ.
 .2دگرگونی در آیین نظامی روسیه
اگؼ واژه آییً ٌُاىی در غؼب کووةیف ىٍْای گـحؼدهای دارد در ادةیات روؿی دارای
جْؼیفی کاىالً ىكعل اؿث .ایً ىفِّم دارای دو ةعف ازحياّییؿیاؿی و ٌُیاىی ی فٍیی
اؿث .آییً ٌُاىی روؿی درةؼدارٌغه دیغگاه رؿيی درةاره زٍگ ٌییؼوی ٌُیاىی و آىیادگی
ةؼای زٍگ اؿث و قایغ ةحّان آن را «ؿیاؿث اىٍیحی ی ٌُاىی» ٌییؽ ظّاٌیغ .آیییً ٌُیاىی

1. Offensive Realism
2. Anarchy
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روؿیَ آىادگی ةؼای زٍگ و دارای فؼویَُای فهـفی اؿث کَ رُتؼان آن درةاره زٍگ دارٌیغ
(کّالیی  .)295 :1392ایً آییً در جْؼیف رؿيی جؼکیتی از دیغگاهُای رؿيی (دؿحّرُای)
ٌُاىییؿیاؿی ٌُاىی یاؿحؼاجژیک و ٌُاىی یاكحنادی ةیؼای ارجلیای اىٍییث ٌُیاىی اؿیث
).(Savelye, 2008: 153ایً ؿٍغ راٍُيای فْانیثُای ٌُاىی و ىؼزْی ّيّىی ةیؼای ُيیَ
ٌیؼوُای ٌُاىی ایً کكّر اؿث .ریكَ آییً ٌُاىی روؿیَ ةَ دوران اىپؼاجّری جیؽاری در ؿیغه
ٌّزدُو و ةَویژه ؿالُای پؾ از زٍگ روؿیَ و ژاپیً ( )1905-1906ةیازىیگؼدد .ةیا وكیّع
اٌلالب اکحتؼ و اُيیث یافحً زایگاه «زٍگ و ٌیؼوی ٌُاىی» ةؼای ةهكّیکُا ةضیخ در ىیّرد

آییً ٌُاىی و جغویً امّل و كّاّغ آن ةَ ىّوّّی اؿاؿی جتیغیم قیغه و ىیعا ییم فؼوٌیؽه

1

ىـئّل جغویً آن قغ .او امّل پیكٍِادی ظّد را در یازدُيیً کٍگیؼه کيٌّیـیث در آورییم
 1992ىٌؼح کؼد کَ ةا جغییؼُایی ةَجنّیب رؿیغ .پیؾ از آن ؿیاؿیث ٌُیاىی قیّروی ةیؼ
ىسيَّّای ةـیار گـحؼده از اٌغیكَُای ٌُاىی ىتحٍی ةّد کَ ةٍَّّان آیییً ٌُیاىی قیٍاظحَ
ىیقغُ .يّاره ؿیاؿث صؽب کيٌّیـث و دونث قّروی در ّؼمَ ٌُیاىی جضیث جیأدیؼ آیییً
ٌُاىی ةّده اؿث .جضّالت فکؼی ّهيی و فٍی ؿالُای پایاٌی دُیَ  1980ةیَ جضیّل آیییً
ٌُاىی روؿیَ قغت ةعكیغ .ؿپؾ فؼوپاقی اجضاد قّروی جغییؼُایی ؿازىاٌی ّيهیاجی فٍی
و ٌُاىی زغی را در پی داقث .ةٍاةؼایً آییً ٌُاىی در روؿیَ ُيیكَ ٌلیف ىِیو و وییژهای
داقحَ اؿث .ایً آییً وزَ ٍُساری و صحی ةیكحؼ صلّكی دارد کَ ازؼای آن در ؿازىانُای
دونحی ىؼةّط انؽامآور اؿث .آییً ٌُاىی اقاره ةَ ایً دارد کیَ در میّرت ىیّرد جِغییغ كیؼار
گؼفحً روؿیَ دونیث و ٌیؼوُیای ىـیهش چگٌّیَ ةیَ ىلاةهیَ ةیا اییً چیانف ةؼظاؿیحَ و چیَ
ؿیاؿثُایی را ازؼا ظّاٍُغ کؼد .آییً ٌُاىی ةایغ ازياع ٌعتگان در ىّرد ؿؼقث زٍگُیای
ىْامؼ جِغیغُا و ؿیاؿثُای ىّردٌیاز ةؼای ىلاةهَ ةا ایً جِغیغُا و چانفُا را درٌُؼ داقیحَ
ةاقغ ) .(Blank, 2006: 100والدیيییؼ پیّجیً ةیٍَّّان ر یؾزيِیّر ةیؼای روییارویی ةیا
چانفُای ىضیي اؿحؼاجژیک پؾ از  11ؿپحاىتؼ ةًَّر ىٍُو آییً ٌُاىی را پیگیؼی کؼده
اؿث .آییً ٌُاىی ةٍَّّان ٍّنؼی ىِو در ؿیاؿث اىٍیث ىهی روؿیَ جأکیغ ىییکٍیغ کیَ
ٌیؼوُای روؿی ةایغ آىادگی ُؼ ٌّع ىتارزهای ةا جؼوریـو ةَقکم ىحْارف یا صحیی ُـیحَای
1. Mikhail Frunze
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را داقحَ ةاقٍغ .ؿحاد کم ٌیؽ جأکیغ ىیکٍغ کَ ٌیؼوُای ىـهش ةایغ كیادر ةیَ جضيیم ُیؼ دو
زٍگ ىٌٍلَای یا ىضهی ةاقٍغ ) .(Ivanov, 2014آییً ٌُاىی روؿیَ ىحكیکم از ىسيّّیَ
دیغگاهُای رؿيی دونث ةؼای زٍگ و پیكگیؼی از آن آىادهؿازی کكّر و ٌیؼوُای ىـیهش
ةؼای ؿؼکّب جساوز و دفاع از صاکيیث آن اؿث.
 .2-1آییه وظامی 1993
پؾ از آٌکَ ارجف ةَ یهحـیً کيک کؼد کَ ةؼ ىعانفان ظیّد در پارنيیان غهتیَ کٍیغ
ؿٍغ آییً ٌُاىی زغیغ در ٌّاىتؼ  1993ةٍَّّان ٌعـحیً آییً ٌُیاىی روؿییَ زغییغ ةیَ
فؼىان یهحـیً جغویً و ةَجنّیب قّرای اىٍیث کكّر رؿیغ .ایً ؿٍغ کیَ ةیٍَّّان آیییً
دوره اٌحلانی ىٌؼح قغ و جا ؿال ُ 1999يچٍان ةاكی ىاٌغ چِیؼهای میهشًهیب از روؿییَ
ارا َ کؼده و درّیًصال ؿٍغی ىتِو اؿث .درواكِ ىا قاُغ ٌّّی جضّل و صؼکیث ةَؿیيث
ؿتک اىؼیکایی اؿٍاد راُتؼدی روؿیَ ُـحیو .ةَ ایً ىٍْا کَ ةؼظالف دوره قیّروی آیییً
ٌُاىی ٌَ ةاالجؼیً ؿٍغ کَ پاییًجؼ از ؿٍغ اىٍیث ىهی و جا صیغودی ُياٌٍیغ اىؼیکیا اؿیث.
ایً آییً ٌُاىی دارای ىاُیحی جغافْی ةّد و جأکیغ ىیکؼد کَ روؿیَ ُیچ دقيٍی ٌیغارد و
از ُیچ ایغ ّنّژی ظامی صيایث و دفاع ٌيیکٍغُ .يچٍیً در آن ةَ قییّهُیای غیؼٌُیاىی
صم اظحالف و ىٍاككَ و ویژگی ةازدارٌغه جـهیضات ُـحَای جأکیغ قیغه اؿیث .اییً ؿیٍغ
صيهَای از ؿّی غؼب یا زٍگ زِاٌی را پیفةیٍیی ٌيییکیؼد و ىِوجیؼیً ىٍتیِ ظٌیؼ را
زٍگُای ىضهی و ىٍازّات ىٌٍلَای ىیداٌـث (کؼىی .)68-69 :1389
 .2-2آییه وظامی 2222
در ایً ؿٍغ ةٍغ زغیغی ةَچكو ىیظّرد کَ در آییًُای ٌُاىی گػقحَ دیغه ٌكیغه
ةّد .امّل ٌُاىییاكحنادی کَ ةًَّر ىكعل در آن ذکؼ قغه ةّد زیغال پٍِیان دو گیؼوه
ىِو در رأس صکّىث را ٌكان ىیدادّ .غهای در روؿیَ ةا ایً ّلیغه کَ روؿیَ ةاییغ از ٌُیؼ
اكحنادی رقغ کٍغ جا ةحّاٌغ ظّد را ةٍَّّان اةؼكغرت در فىای ةیًانيهم ةیَرخ ةکكیغ اییً
ةٍغ را افؽودٌغ .ایً آییً ةؼای ٌعـحیًةار ةؼای روؿییَ جِغییغُای آبوُیّایی و ٌگؼاٌیی از
درگیؼی ُای ژ ّپهیحیکی را یادآور قغه اؿثُ .غف ذکؼقغه در ایً ؿٍغ اًيیٍان از جّؿَْ
ؿازىان ٌُاىی ةؼای صفاَث از ىٍافِ ىهی روؿیَ و اىٍیث ٌُاىی روؿیَ و ىحضیغاٌف ةیّده
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اؿث .در ةْغ داظهی ٌیؽ امالصات دىّکؼاجیک و اكحناد ىعحهي ىغٌُؼ ًؼاصان اییً آیییً
ةّده اؿث .در ةْغ ةیًانيههی روؿیَ ةَدٌتال ایسیاد فىیای چٍیغكٌتی ةیّده کیَ اییً اىیؼ
ةَىٍْای آن اؿث کَ ایً کكّر ةیَدٌتال اصییای زایگیاه ظیّد ةیٍَّّان اةؼكیغرت در ٌُیام
ةیًانيهم اؿث .روؿیَ ظّد را ىکهف ةَ رّایث ىّازیً صلیّق ةییًانيهیم ىییداٌـیث و ةیَ
امّل اؿاؿی آن اصحؼام ىیگػاقث ).(Russia’s Military Doctrine, 2000
 .2-3آییه وظامی 2212
آییً ٌُاىی ؿال ٌ 2010كاندٍُغه پایتٍیغی روؿییَ ةیَ صفاَیث از ىٍیافِ ىهیی ةیا
اؿحفاده از اةؽارُای ؿیاؿیی دیپهياجییک صلیّكی اكحنیادی زیـیثىضیٌی اًالّیاجی و
ٌُاىی اؿثُ .غفُایی کَ در ایً ؿٍغ ىٍحكیؼ قیغهاٌغ ّتارجٍیغ از زهیّگیؼی از ىـیاةلَ
جـهیضاجی و پیكگیؼی از درگیؼیُای ٌُاىی و دفاع و صفٍ اىٍیث روؿیَ .در ةْیغ داظهیی
ُغف ایساد ووْیث پایغار و ٌیيَدىّکؼاجیک داظهی ةا ؿیـحو كغرت ىحيؼکؽ ٍّیّان قیغه
اؿث .در ایً دوره روؿیَ در ىّرد رواةي ةیًانيههیی دییغگاه ةغةیٍاٌیَای پییغا کیؼده ةیّد و
ىْحلغ ةّدٌغ کَ ؿاظحار اىٍیحی ىّزّد اىٍیث ةؼاةؼ ةؼای ُيَ کكّرُا را جیأىیً ٌيییکٍیغ.
ةـیاری از درگیؼیُا در ىٍاًق ُوىؼز ةا روؿیَ ةغون راهصم ةاكی ىاٌغهاٌغ و ٌیازىٍغ ٌیؼوی
كّی ةؼای صم آن ُـحٍغ .در ایً ؿٍغ روؿیَ اؿحفاده از ٌیؼوُای ٌُاىی ةؼای دفیِ جسیاوز
در ةؼاةؼ ظّد و ىحضغاٌف را صق ظّیف ىیداٌغ و صفٍ اىٍیث روسُیای ظیارج از روؿییَ
ٌیؽ در آن ةـیار ىِو ارزیاةی قغه اؿثُ .وزىان گـحؼش ٌاجّ ةَؿيث قؼق و صّزه ظیارج
ٌؽدیک ظٌؼی زغی ىضـّب قغه کَ ةیدتاجی ىٌٍلَ را ةَُيؼاه ظّاُغ داقث.
 .2-4آییه وظامی 2214
ةَ گفحَ جضهیمگؼان روس جِغیغُایی زغیغی ّهیَ روؿیَ ایساد قغه اؿث و ایً اىیؼ
ؿتب ىیقّد کَ آییً ٌُاىی ؿال  2010ىّرد ةازةیٍی كؼار گیؼد .در ایً ؿٍغ ُغف ُيان
ُغف ؿال  2010ةّد و در ةْغ داظهی ٌیؽ ُيان ؿیاؿث ؿال  2010اداىَ ىییاةیغٌ .ؽدییک
قغن جأؿیـات ٌُاىی ٌاجّ ةَ ىؼزُای روؿیَ و گـحؼش ایً پیيان ةَؿّی قیؼق ٌكیان از
جالش غؼب ةؼای افؽایف كغرت جِازيی راُتؼدی اؿث .نػا روؿییَ ىّویِ جیغافْی ةیَظّد
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ىیگیؼد .پیّؿحً کكّرُای ىـحلم ُوؿّد 1اززيهَ اوکؼایً ٌییؽ از ؿیّی روؿییَ اكیغاىی
ظنياٌَ جهلی ىیقّد.
 .3عوامل داخلی
 .3-1تغییر وگرش از اريآتالوتیکگرایی به ايراسیاگرایی ي عملگرایی
پؾ از ةَكغرت رؿیغن یهحـیً در روؿیَ اروآجالٌحیکگؼایی جتغیم ةَ دییغگاه غانیب در
ایً کكّر قغ .ایً دیغگاه غؼب را ٌَ در ىلاةم ةهکَ قؼیک ًتیْی روؿیَ ىییاٌگاقیث و ةیؼ
ُيگؼایی ُيَزاٌتَ ةا غؼب و جذتیث زایگاه روؿیَ ةٍَّّان کكیّری «ٍُسارىٍیغ» و قیؼیکی
كاةماّحياد در زاىَْ کكّرُای ىحيغن جأکیغ ىیکؼد .از ؿّی دیگیؼ اوراؿییاگؼایی گفحيیان
ظّد را جؼزيان قاظلُای ویژه ژ ّپهیحیک و فؼٍُگی روؿیَ داٌـحَ و ةؼ وؼورت ایساد ىّازٌَ
ىیان ؿيثگیؼیُای قؼكی و غؼةی جأکیغ ىیکؼد (کّالیی .)266-268 :1392
در پی ٌاکارآىغی ایً دو گفحيان و اؿحيؼار رویکؼد جِازيی غؼب ةَویژه اىؼیکیا ّهییَ
روؿیَ پؼیياکّف 2و ًیف ُواٌغیف وی ةا ىعانفث ةا ایغه ٌُیام جیکكٌتی ىیّرد ادّیای
واقٍگحً ةَ ًؼح و ّيهیاجی کؼدن ٌُؼیَ ٌُام چٍغكٌتی ىتادرت کؼدٌغ .آٌِا ةیا جأکییغ ةیؼ
ُّیث ىحفاوت فؼٍُگی و ژ ّپهیحیکی روؿیَ ةؼ آن ةّدٌغ کَ راُتؼد ؿیاؿث ظارزی ىـیکّ
ٌتایغ ةؼ آرىان جتغیم قغن ةَ زؽ ی از دٌیای غؼب ةهکَ ةایغ ةیؼ امیم جتیغیم آن ةیَ ییک
كٌب كغرت ىـحلم از ٌُام چٍغكٌتی اؿیحّار قیّد )ُ .(Tsygankov, 2006: 158ؼچٍیغ
ُؼیک از ایً گفحيانُا ةا ؿّدای زتؼان «ّلیغه جضلییؼ ىهیی» جیالشُیای ةـییاری را در
ّؼمَ ظارزی ةیَکار ةـیحٍغ اىیا ةیَدنیم ةؼظیی کاؿیحیُیای ؿیاؿیی و فکیؼی ةیَویژه
آرىانگؼایی ةیفازصغ و ؿازگار ٌتّدن اٌغیكَُای آٌِا ةا قؼایي جضیّلپیػیؼ ةیؼوٌیی و ٌییؽ
ةِتّد ٌیافحً قؼایي داظهی و ةیًانيههی در جضلق ُغف ظّد کَ ةازگكث زایگاه روؿیَ در
ّؼمَ ةیًانيهم ةّد ٌاکام ىاٌغٌغ (کّالیی و ٌّری )211 :1389
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از اواظؼ دَُ  1990والدیيیؼ پّجیً 1ةا جأکیغ ةؼ اٌغیكَ كغرت ةیؽر

ىیغرن ٍُسارىٍیغ

ةٍَّّان ىٍحلغ امیهی ؿیاؿیث ظیارزی پؼیيیاکّف کیَ از ٌُیؼ او زیاهًهتاٌیَ اییغ ّنّژیک
جلاةمزّیاٌَ و وغغؼةی ةّد َاُؼ قغ .او ويً جّزَ زغی ةیَ ویؼورت ؿیازگاری در ّؼمیَ
ظارزی ؿَ امم ٌّؿازی اكحنادی دؿحیاةی ةَ ىّكْیث قایـحَ در فؼایٍیغ ركاةیث زِیاٌی و
ةازگكث زایگاه روؿیَ در ّؼمَ ةیًانيهم ةٍَّّان كغرت ةؽر

را ىتٍای ؿیاؿث ظارزی ظّد

كؼار داد .پّجیً ةا اجعاذ رویکؼدی ّيمگؼایاٌَ 2کَ در ّیً جّزَ ةَ وؼورتُا ةؼ كاةهییثُیای
روؿیَ ٌیؽ جأکیغ داقث ةَ ّيهیاجی کؼدن ایً اُغاف ُيث گياقث ).(Trenin, 2004
 .3-2خارج وسدیک
«ظارج ٌؽدیک» ةؼای روؿیَ دارای اونّییث ٌعـیث اؿیث و صیّزه ىٍیافِ صییاجی آن
قيؼده ىیقّد .از دیغگاه روؿیَ رُتؼان غؼةی ةایغ ىٍافِ ىكؼوع روؿیَ را در اییً ىٌٍلیَ
ةَرؿيیث ةكٍاؿٍغ .در پی آن روؿیَ ظّد را ویاىً اىٍییث ٌُیاىی و دتیات ؿیاؿیی اییً
کكّرُا ىیداٌغ؛ ةٍاةؼایً ایً کار ةؼای روؿیَ ٌّّی «ىـئّنیث ویژه اىٍیحی »3جهلی ىیقّد
و ةایغ اكغامُایی ةؼای صفٍ و جأىیً مهش اٌسام دُغ .ةؼاؿاس ایً ةؼداقیث روؿییَ در پیی
جضّالجی کَ ةؼای زيِّریُای ّىّ زاىَْ کكیّرُای ىـیحلم ُوؿیّد رخ داده ٌاچیار از
پػیؼش انؽامُای یادقغه اؿث .در فؼایٍغ قکمگیؼی ؿیاظحارُا در ىٌٍلیَ اوراؿییا پیؾ از
فؼوپاقی اجضاد قّروی روؿیَ صفٍ ىٍافِ ظّد را در گؼو ایفای ؿیاؿث فْال و ؿیازٌغه در
جْییً ؿیاؿثُای آجی ٌُاىی ؿیاؿی و اكحنادی در «ظارج ٌؽدییک» ىییداٌیغ (کیّالیی
 .)305 :1392ةؼظی از صّاددی کَ ىٍافِ روؿیَ را در ایً ىٌٍلَ ةَظٌؼ اٌغاظحٍغ ّتارجٍیغ
از :ىیان روؿیَ و اوکؼایً ةؼ ؿؼ ٌیؼوُای ٌُاىی و ةَویژه دریای ؿیاه اظحالفُیایی اؿاؿیی
رخ داد؛ ىكکالجی در ىّنغاوی ةَوزّد آىغ؛ و زٍگ در گؼزـحان و آذرةایسان ٌیؽ قیؼایي را
دقّارجؼ کؼد .اىا ٍُگاىیکَ جازیکـیحان درگییؼ زٍیگ داظهیی قیغ ٌیؼوُیای روؿییَ در
صيایث از کيٌّیـثُیای اییً کكیّر وارد زٍیگ قیغٌغ .پییؼوزی ىهییگؼاییان افؼاًیی و
کيٌّیـثُا در اٌحعاةات پارنياٌی ؿالُای  1993و  1995قؼایي را ةؼای جّزَ ةیَ ظیارج
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ٌؽدیک آىادهجؼ کؼد؛ جّزِی کیَ ةیَدنیم دییغگاه اروآجالٌحیکیی ةؼظیی از ىلامُیای روؿیی
کاُف یافحَ ةّد.
در آییً ٌُاىی ؿال  2014روؿیَ ةَ جِغیغ کكّرُای ةیدتات ُوىؼز یا ىحضیغان آن و
اؿحلؼار ٌیؼوُای ظارزی اززيهَ کكّرُای جِغیغکٍٍیغه اىٍییث ىهیی روؿییَ اقیاره قیغه و
اىٍیث روؿیَ ٌیؽ ُوؿّ ةا اىٍیث ىٌٍلَای جْؼیف ىیقّد .کؼیـحف ةهّت 1جضیّالت اؿاؿیی
ایسادقغه در آییً ٌُاىی ؿال  2014قّروی را ةَ ایً قؼح ةییان کیؼده اؿیث :زهیّگیؼی از
زٍگ زٍگ اداىَ ؿیاؿث ٌیـث؛ اىٍیث اىؼی چٍغزاٌتَ و ىحلاةم اؿث؛ قییّهُیای امیهی
افؽایف اىٍیث ؿیاؿی ُـحٍغ؛ قیّهُای صفٍ اىٍیث ٌُاىی و فٍی ٌیؽ ةایغ ىاُییث جیغافْی
داقحَ ةاقٍغ؛ و ؿؼاٌسام ایٍکَ ٌیؼوُای ٌُاىی اجضاد قیّروی ةاییغ ةؼاؿیاس امیم «ةـیٍغگی
ظؼدىٍغاٌَ» جضّل یاةٍغ ) .(Bluth, 1996: 19یکی از امّل آییً ٌُاىی زغیغ ةؼ ٌفیی کاىیم
زٍگ جأکیغ داقث .جْؼیف اىٍیث ةَقکم ٌّیً و ةا ویژگیی چٍغزاٌتیَ و ىحلاةیم ةیّدن اییً
ةازظّرد را ظّاُغ داقث کَ اىٍیث کكّرُایی کَ ةؼای روؿیَ ىفِیّىی اؿیحؼاجژیک دارٌیغ از
اونّیث ةاالیی ةؼظّردار ةاقغ .ةضخ جضکیو ىؼزُای قّروی در قؼایي زغییغ اُيییث ةـیؽایی
ةؼای روؿیَ داقحَ اؿث ).(Markedonov, 2015
 .3-3بىیادگرایی در ريسیه
َِّر ةٍیادگؼایی اؿالىی و ةیؼوز ظكیٌّث در كفلیاز قیيانی و آؿییای ىؼکیؽی ةیؼای
ؿیاؿث اىٍیحی روؿیَ اُيیث فؼاواٌی دارد .افؼاطگؼایی اؿالىی و رواةیي آن ةیا افغاٌـیحان
پاکـحان و دیگؼ کكّرُای اؿالىی جتغیم ةَ جِغیغی زیغی ةیؼای اىٍییث روؿییَ قیغه و
ةٍیادگؼایی اؿالىی ةٍَّّان ّاىم ظییؽش و كییام ةؼظیی از ىٍیاًق ّهییَ دونیث ىؼکیؽی
ُيّاره دونث روؿیَ را زیؼ فكار كؼار داده اؿث .ةضؼانُای ازحياّییاكحنادی اظحالفُیای
كّىی ىتارزه كغرت ىیان گؼوهُای ظّاؿحار جّزیِ دوةیاره كیغرت و کیاُف کٍحیؼل دونیث
زىیٍَُای ىـاّغی را ةؼای ةٍیادگؼایی فؼاُو کؼدهاٌیغَِ .یّر ّاىیم اؿیالم در ىتارزهُیای
كّىییىهی جِغیغی زغی ةؼای جياىیث اروی و زٍگُیای ىضهیی و ىٍازّیات ىٌٍلیَای

1. Christopher Bluth

 / 511فصلىامٍ سیاست خارجی ،سال  ،92شمارٌ  ،3پاییز 5321

جِغیغ ىِيی ّهیَ ىٍافِ و اىٍیث ىهی روؿیَ ُـحٍغ .ةَُؼصال «جؼوریـو» و «ةٍیادگؼایی»
جتغیم ةَ جِغیغُایی زغی ّهیَ ٌُو و كّاٌیً داظهی روؿیَ قغهاٌغ .دو گیؼوه ىِیو ؿیاکً
ىٌٍلَ ظاؿایّرت گؼایفُای ةٍیادگؼایی دارٌغ و ةا داّف ةیْث کؼدهاٌغ .ةاایًصال داّیف
ةَ جِْغات ظّد در ىّرد قتٌَُاىیاٌی کَ صيایث ظّد را از ایً گؼوه اّالم کؼدهاٌیغ وفیادار
ٌياٌغه اؿث .ایيًانُّاُؼی از اّیالم اؿیاىی قّرقییان ىـیهش اؿیالىی در كفلیاز قیيانی
ةٍَّّان اّىای قتکَ جؼوریـحی در ؿؼاؿؼ زِان اىحٍیاع ىییکٍیغ (Vatchagaev, 2013:

)ُ .195يیً ٌیؼوُای زغاییًهب در روؿیَ از ظٌؼُای ةانلّه ةؼای اییً کكیّر ىضـیّب
ىیقٌّغ و روؿیَ ةارُاوةارُا اّالم کؼده اؿث کَ ةیؼای ىتیارزه ةیا جؼوریـیو و افؼاطگؼاییی
ىنيو اؿث .ةٍغ  13آییً ٌُاىی  2014فْانیثُیای ؿیازىانُای جؼوریـیحی را در كانیب
ظٌؼُای امهی ٌُاىی داظهی ًتلَةٍغی کؼده اؿیث .کكیّرُای غیؼاؿیالىی از ىـیهياٌان
کكّرُای ىعحهف ةؼای رؿیغن اُغاف ظّد اؿحفاده ىیکٍٍیغ .آنيیاٌیُیا و اٌگهیـییُیا در
دوره زٍگ اول و دوم زِاٌی از ایً رویکؼد اؿحفاده کؼدٌغ .اىؼیکاییُا ُو در افغاٌـیحان در
دَُ  1980اؿاىَةًالدن و دیگؼ اؿالمگؼایان را ةؼای ىلاةهَ ةا جِازو قّروی ةَ ایً کكیّر
ةَکار گؼفحٍغ ).(Goble, 2016: 214
 .4عوامل منطقهای
صحی اگؼ ةؼداقث از ظٌؼُا و جِغیغُا ةا جيؼکؽ ةؼ ٌاجّ و در رأس آن اىؼیکا ةیَ قیغت
گػقحَ ةاقغ ةَىٍْی آن ٌیـث کَ ایً جِغیغُا ىضیغود ةیَ غیؼب اؿیث ةهکیَ ظٌؼُیای
فؼاىهی یکَ زؽ یات ةیكیحؼ آن در آیییً ؿیال  2010ذکیؼ قغه ی اززيهیَ افیؼاطگؼاییی و
جؼوریـو زِاٌی زؼم و زٍایث ىؼزی و كاچاق ؿازىانیافحة اؿهضَ و ىّاد ىعغر ٌییؽ ىیّرد
جّزَ كؼار گؼفحَ اٌغ و روؿیَ ٌگؼان اٌحلال آدار ایً جِغیغُا ةَ ؿؼزىیً ظّد اؿیث .ةیغجؼیً
ىّارد كاچاق ىّاد ىعغر از افغاٌـیحان اٌسیام ىیقیّد کیَ روؿییَ را آؿییبپیػیؼ ىییکٍیغ.
ُيچٍیً کؼىهیً ٌگؼان ظؼوج ٌیؼوُای آیـاف 1و افؽایف جضؼكُای ؿازىانُیای اؿیالىی
اؿث ) .(Klein, 2015روؿیَ ُيّاره ٌگؼان اٌحلال ةضؼانُای ىٌٍلَای ةَ داظم کكّر ظّد
1. International Security Assistance Force
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ةّده و ازایًرو ُيّاره در ةٍغُای آییً ٌُاىی ایً کكیّر ىییجیّان ؿیایَ اییً ةضیؼانُیا و
روشُای ىلاةهَ ةا آن را ىكاُغه کؼد.
 .4-1بحران گرجستان
اكغام ٌُاىی گؼزـحان ةؼای جـهي ةؼ ىٌٍلَ زغاییًهب اوؿحیای زٍّةی و زيِیّری
ظّدىعحار آةعازیا در جاةـحان  2008ةضؼاٌی جازه را در «ظارج ٌؽدیک» ایساد کؼد .پكحیتاٌی
روؿیَ از ایً دو ىٌٍلَ و قٍاؿایی یکساٌتَ اؿحلالل آٌِا جٍفُایی را در رواةي روؿییَ ةیا
غؼب ةَویژه اىؼیکا ایساد کؼدّ .الكَ روؿیَ ةَ صفٍ پایگیاهُیای ٌُیاىی دوران قیّروی در
ظاك گؼزـحان و پافكاری گؼزـحان ةؼ جعهیَ اییً پایگیاهُیا از ّهیم جیٍف در رواةیي دو
کكّر در دو دَُ گػقحَ ةّده اؿث .دظانثُای روؿیَ در ایً دو ىٌٍلیَ ؿیتب قیغه اییً
ایغه کَ اوؿحیای زٍّةی و آةعازیا از ى ّاٌِ ةانلّه پیّؿحً گؼزـحان ةَ ٌاجّ و اجضادییَ اروپیا
اؿث ةًَّر فؽایٍغهای ىٌؼح قّد .در جاةـیحان  2015ةیار دیگیؼ ىـیئهَ ىیؼزی ىییان دو
کكّر ىٌؼح قغّ .ادیؿازی رواةي گؼزـحان و روؿیَ در اواظؼ ؿیال  2012دقیّار ةیّد.
اگؼچَ ةؼوز رویاروییُای زغیغ کو قغه ةّد ُؼ دو آىاده ةّدٌغ ظي كؼىؽ ظیّد را در ىیّرد
ووْیث آةعازیا و اوؿحیای زٍّةی یا ُيکاری ةا ٌاجّ کٍار ةگػارٌیغ .درك ٌاىحلیارن ىـیکّ و
جفهیؾ از ىؼز ىـئهَ ىِيی اؿیث .ىیؼز ؿاظحَقیغه از ٌُیؼ روؿییَ ییک ىكیکم زؽ یی
ىٌٍلَای ىضـّب ىیقّد اىا در گؼزـحان از ىـا م ىِو ؿیاؿی اؿث .درصانیکیَ ةیؼای
ىـکّ جفاوت  100و  300ىحؼ ٌاچیؽ ىضـّب ىیقیّد ةیؼای ؿیاؿیحيغاران و کارقٍاؿیان
گؼزی ةَدنیم وؿْث کو ایً کكّر ایً اةْاد كاةمىالصَُ اؿث ).(Fenenko, 2015
قایغ ةحّان ةازجاب ةضؼان گؼزـحان را در یکی از ةٍغُای آییً ٌُاىی  2010یافث .در
ةٍغ  8ؿٍغ  2010از ایساد کاٌّنُای درگیؼیُای ىـهضاٌَ و گـحؼش ایً درگیؼیُیا ةیَ
ىٍاًق کكّرُای ىساور ةیا فغراؿییّن روؿییَ و ىحضیغان آن ةیٍَّّان ظٌؼُیای اؿاؿیی
ٌُاىی ظارزی یاد قغه اؿث .قایغ ؿیؼایث اییً ةضیؼان ةیَ زيِیّریُیای زیغاییًهیب
فغراؿیّن روؿیَ یکی از ٌگؼاٌیُای امهی ایً کكّر ةاقغ.
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 .4-2بحران ايکرایه
اّالم اؿحلالل اوکؼایً ةٍَّّان دوىیً زيِّری ةؽر

ّىّ اجضاد قیّروی ؿیاةق کیَ

ةیف از  52ىیهیّن ٌفؼ زيْیث داقحَ و ىٍاةِ ًتیْی و ذظایؼ ىْغٌی ىِيی دراظحیار دارد
اةحغا ةا ىعانفث قغیغ یهحـیً روةَرو قغ .وی اوکؼایً را ةعف زغاییٌاپػیؼ اجضیاد قیّروی
ىیداٌـث (کّالیی )255 :1392؛ در ىلاةم اىؼیکا و ٌاجّ ىعانف جتغیم روؿییَ ةیَ كیغرت
ةالىٍازع ىٌٍلَای ُـحٍغ .روٌغ ةضؼان یادقغه از دیغ واقٍگحً ایً ةّد کَ روؿیَ صاکيییث
ىهی اوکؼایً را ٌله کؼده اؿث و در ایً ىّرد ةضخ اىٍیث اٌؼژی اروپا را ىٌؼح ىییکٍٍیغ.
کارقٍاؿان قّرای اىٍییث ىهیی روؿییَ آیییً و راُتیؼد اىؼیکیا را وغروؿیی ظّاٌیغهاٌیغ
) .(Kureev, 2013دظانثُای اىؼیکا و غؼب در صّزه ظارج ٌؽدیک روؿیَ ةیَویژه اوکیؼایً
ؿتب قغ کَ روؿیَ ةؼای صفٍ ىٍافِ کكّرش در ىٌٍلَ وارد درگیؼی قیّد .قیایغ ةحیّان
صىّر روؿیَ در درگیؼی داظهی اوکؼایً را در كانب ظٌؼُیای ظیارزی و ٌُیاىی امیهی در
آییً ٌُاىی  2014روؿیَ ًتلَةٍغی کؼد .در ةٍغ  12ایً ؿٍغ ظٌؼُای ظارزی و ٌُیاىی
ىّزّد ةؼای روؿیَ در چٍغ ةعیف ٍّیّان قیغهاٌغ .آیییً ٌُیاىی زغییغ ( )2014جنیؼیش
ىیکٍغ کَ ٌُاىیگؼی ٌاجّ جِغیغی ةؼای اىٍیث ىهی روؿییَ ةَصـیاب ىییآییغ کیَ پاؿیط
ىٍاؿب از ؿّی روؿیَ را ىیًهتغ .پؾ از ةضؼان اوکؼایً ىّازٌَ ٌاجّ و روؿیَ افؽایف یافث.
دونث اوکؼایً کَ پیكحؼ ةؼ ّغم جِْغ پافكاری ىیکؼد پؾ از اّحؼاضُیای ظكیٌّثآىیؽ و
ةؼکٍاری دونث یاٌّکّویچ 1دونث غؼبگؼای پّروقٍکّ 2را زاٌكیً او کؼد .ىلامُیای زغییغ
کیِف پیّؿحً ةَ ٌاجّ را ةا ایً ادّا پیگیؼی ىیکٍٍغ کیَ ٌیازىٍیغ صفاَیث در ةؼاةیؼ روؿییَ
ُـحٍغ ) .(Savelyev, 2008: 95اؿحؼاجژی ٌُاىی روؿیَ کاُف ظٌؼ درگیؼی ٌُیاىی ةیا
اىؼیکا را دٌتال ىیکٍغ ) .(Fenenko, 2015اظحالف روؿیَ ةا اوکؼایً و زورآزىیایی غیؼب و
قؼق در ایً ةضؼان ٌحیسَای زؽ انضاق کؼیيَ ةَ روؿیَ ٌغاقث .اظحالف اوکؼایً و روؿییَ
ةازجاب جغییؼُای ىّازٌَ كغرت در دریای ؿیاه و َؼفیث ةیكحؼ روؿیَ در کٍحؼل آبُای آن
اؿث .جّزَ ویژه ایً ؿٍغ ( )2014ةَ كٌب قيال و پیكٍِاد اییً ىٌٍلیَ ةیٍَّّان ىٌٍلیَ

1. Yanukovych
2. Poroshenko
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اكحنادی ىیان كغرتُای صّزه كٌب پیف از رظغادُای اوکؼایً ىػاکؼاجی در ؿیٌّح ةیاال
را ةَدٌتال داقثّ .الوهةؼ ّؼمَ ٌُاىی اكییاٌّس ىٍسيیغ قیيانی جٍِیا ظؼوزیی ٌاىضیغود
روؿیَ ةَ اكیاٌّس اًهؾ اؿث .از ایً ىٌانب ىییجیّان ٌحیسیَ گؼفیث کیَ روؿییَ ىلامیغ
جِازيی ٌغارد و در ؿیاؿیث کكیّرُای دانیخ دظانیث ٌيیکٍیغ ).(Markedonov, 2015
روؿیَ ةا گـحؼش ٌاجّ ةَ قؼق آنُو در صّزه ظیارج ٌؽدییک ظیّد در اوکیؼایً و اؿیحلؼار
ؿاىاٌَ ىّقکی جِغیغ ةانلّه غؼب ّهیَ ظّد را ىٍْادار جفـیؼ کؼد.
 .4-3اتحادیه اقتصادی ايراسیا
روؿیَ از اجضادیَ اكحنادی اوراؿیا ةٍَّّان اُؼم امهی ظّد ةیؼای ایسیاد یکپیارچگی و
ٌفّذ در فىای پـاقّروی اؿحفاده ىیکٍغ .ةاایًصال پیؼوژه ةْیغی روؿییَ یکپارچَؿیازی
اّىای کكّرُای ُوؿّد اؿث .روؿیَ ؿَ ؿیاؿث ىؤدؼ را پؾ از فؼوپاقی قیّروی دٌتیال
کؼده اؿث .اةحغا جضکیو ىّكْیث دونثُای گیؼوه اول را در اونّییث كیؼار داده و در راؿیحای
ایً ُغف جأؿیؾ زاىَْ اكحنادی اوراؿیا 1در ؿال  2002در زِث اُغاف اكحنیادی و در
صّزه ؿیاؿییٌُاىی ٌیؽ ؿازىان پیيان اىٍیث زيْی 2در ؿال  2003جكکیم قغ .قکـیث
ًؼح فىای ىكحؼك اكحنادی 3ؿتب رؿیغن ىـکّ ةَ دو ٌحیسیَ ٌاظّقیایٍغ قیغٌ .عـیث
ایٍکَ کؼىهیً اًيیٍان یافث کَ کَ غؼب جّان و ٌیؼوی ظّد را ةؼای زهّگیؼی از پؼوژهُیای
یکپارچَؿازی ىـکّ در کكیّرُای ىـیحلم ُوؿیّد ةیَکار ظّاُیغ گؼفیث .دوم ایٍکیَ در
ُیچ یک از کكّرُا زؽ اوکؼایً ىاٌْی ةؼای ادغام وزّد ٌغارد .ةیؼای گیؼوه دوم از کكیّرُا
روؿیَ درمغد ّادیؿازی رواةي و ٌؽدیکجؼ قغن ةَ ُـحَ یکپیارچگی ةؼآىیغ .ةؽر جیؼیً
ىّفلیث ىـکّ در ایً زىیٍَ فؼوپاقی ىكارکث اىؼیکیا و ازةکـیحان در اواییم ؿیال 2000
ةّد .اوج ایً ىّفلیث پیّؿحً ازةکـحان ةَ ؿازىان پیيان اىٍیث زيْی ةّد .روؿیَ ةا دادن
اىحیازُایی ُيکاری اٌؼژی ةا جؼکيٍـحان را در ؿال ً 2003ؼاصی و راهاٌغازی کؼد .گفحيان
ىـحلم ارىٍـحان ةا ٌاجّ در ؿال  2004ةؼای روؿیَ ٌاظّقایٍغ ةّد .رواةیي ىـیکّ ةیا گیؼوه
ؿّم از کكّرُا (آذرةایسیان ىّنیغاوی اوکیؼایً و گؼزـیحان) ىیتِو ةیّد .در ؿیال 2001
1. EurAsEC
2. CSTO
3. Common Economic Space
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زيِّری آذرةایسان رواةي ّادی ةا روؿیَ را ةٍَّّان کكیّر ىحْیادل کٍٍیغه از ؿیؼ گؼفیث.
روؿیَ در اوکؼایً ىّفق ةَ ارجتاطگیؼی ةا صؽب ركیب دونث جیيّقیٍکّ 1قیغ .در ىّنیغاوی
روؿیَ ٌلف ىیاٌسی در درگیؼی ةیً کیقیٍف 2و جیؼاؿپم 3را ةازی کؼد و ةؼكیؼاری رواةیي
صـٍَ ةا ةعارؿث 4را در دؿحّرکار ظّد كؼار داد و جٍِیا ةیَدنیم رظیغادُای اوت  2008ةیا
گؼزـحان راةٌَ ظّةی ةؼكؼار ٌکؼده اؿث .ىكکم امهی ایساد رواةیي ةیا گیؼوه ؿیّم اؿیث.
زاییکَ اجضادیَ اروپا و اىؼیکا ةؼ قغت ایً اوواع داىً ىیزٌٍغ .روؿیَ ةؼ ایً دیغگاه اؿیث
کَ ٌاجّ درصال گـحؼش ٌفّذ ظّد در گؼزـحان ىّنغاوی و اوکیؼایً اؿیث .اییً ىكیارکث
ةَىٍْی ّتّر از ظي كؼىؽ ىـکّ جهلی ىیقّد .در ًؼح ىكارکث قؼكی اجضادیَ اروپا کیَ در
ؿال  2009و ةا صىّر قف کكّر ارىٍـحان روؿیَ ؿفیغ ىّنغاوی اوکؼایً گؼزـیحان و
زيِّری آذرةایسان راهاٌغازی قغ یک ىفِّم اكحنادی ةا ُغف یکپارچَؿازی ایً کكیّرُا
پؾ از فؼوپاقی قّروی دٌتال قغه اؿث .ؿَ ُغف ىـکّ در آیٍیغه ٌؽدییک كاةمقٍاؿیایی
اؿث :جضکیو ؿیاؿث اجضادیَ گيؼکی و پؼوجکم اجضادیَ اكحنادی اوراؿیا؛ ىتازره ةا ٌعتگیان
وغروؿیَ در ازةکـحان و زيِیّری آذرةایسیان و ةیَ ىییؽان کيحیؼ در جؼکيٍـیحان صفیٍ
ووْیث ةی ًؼفی در ىٍازّات اوکؼایً ىّنغاوی و گؼزـحان .رواةي ةا کكیّرُای گیؼوه دوم
ةؼای روؿیَ از اُيیث ةیكحؼی ةؼظّردار اؿث .در ؿالُای آجی ىلیؼر قیغ اُيییث فىیای
پـاقّروی افؽایف یاةغ .در ُيانصال ةیٌَُؼ ىییرؿیغ ىٍاككیَ اوکیؼایً ةیَ ّیاىهی ةیؼای
چاٌَزٌی ىیان ىـکّ و واقٍگحً جتغیم قغه اؿث ).(Markedonov, 2015
 .4-4بحران سًریه
ةازگكث روؿیَ ةَ ظاورىیاٌَ در ُيان ؿالُای اةحغایی پؾ از فؼوپاقی اجفاق افحاد .ةیا
ىْؼفی پؼیياکف ةٍَّّان وزیؼ اىّر ظارزَ یهحـیً در ٌیيَ دَُ  1990ةازگكث روؿیَ ةیَ
ظاورىیاٌَ آغاز قغ .رظغادُا ٌكان داده ةّد کَ ٌگاه ظّشةیٍاٌَ غؼبگؼاُا در روؿیَ کارؿاز
ٌیـث .ةَویژه ایٍکَ ىـا م داظهی ُو زىیٍیَ جلّییث ٌگیؼش اوراؿییاگؼایی را فیؼاُو کیؼد؛

1. Tymoshenko
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4. Bucharest
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ىـا هی کَ پایَاش جّزَ ةَ ُّیث روؿی ژ ّپهیحیک روؿیَ و درواكِ ویژگیُای اظحنامی
ایً کكّر اؿث کَ ىٍافِ روؿیَ را از غیؼب زیغا ىییکٍیغ .ةیا ایٍکیَ غیؼبگؼاُیا از زىیان
گّرةاچف 1ؿْی کؼدٌغ پیٌّغُا و ىٍافِ ىكحؼك روؿیَ و غؼب را ةؼزـحَ کٍٍغ ونی ظیهیی
زود ىكعل قغ کَ اىؼیکاییُا صاوؼ ٌیـحٍغ ىٍافِ ظاص روؿیَ را ةیَرؿیيیث ةكٍاؿیٍغ.
روٌغ رظغادُا در پیؼاىّن روؿیَ ظیهیی ؿیؼیِ ٌاکارآىیغی اییً دییغگاه را ىكیعل کیؼد.
روؿیَ ةـیار زود ةَ ظاورىیاٌَ ةازگكث .ایً کكّر ىٍافِ گٌّاگٌّی را در ظاورىیاٌَ زـیحسّ
ىیکٍغ کَ ةا ویژگیُای ژ ّپهیحیکی آن ارجتیاط ىـیحلیو دارد .صىیّر صیغود  20ىیهییّن
ىـهيان در روؿیَ و زٍگ چچً اُيیث راةٌَ ةا زّاىِ اؿالىی را ةؼای روسُیا ىكیعل
کؼد و ةِار ّؼةی ٌیؽ ؿتب جضّل در ؿیاؿیث ظیارزی روؿییَ قیغ .ویيً ایٍکیَ روسُیا
ةَروقٍی پػیؼفحَاٌغ کَ ةایغ از َؼفیثُای ژ ّپهیحیک ظّد ةؼای ىِار اىؼیکا ةَىٍُّر جأىیً
ىٍافِ ظّد اؿحفاده کؼده و ٌتایغ ُیچ ىياقاجی در ایً زىیٍَ ٌكان دٍُغ .روؿیَ ةا ورود ةیَ
زٍگ در ؿّریَ در پی جِیَ کیارت ةیؼای ةازیُیای ىٌٍلیَای و فؼاىٌٍلیَای ظیّد اؿیث.
روسُا ىیظّاٍُغ ةَ اىؼیکاییُا ةلتّالٌٍغ کَ ةایغ ةَ ّالیق روسُا جّزَ کٍٍیغ (کیّالیی
 .)1394در پی صيهَُای جؼوریـیحی داّیف در ؿؼاؿیؼ ظاورىیاٌیَ و اروپیا دیپهيیاتُیای
روؿیَ و رؿاٌَُای روسزةان در جالقی پیگیؼ ٌكیان ىییدٍُیغ کیَ غیؼب ةیغون ُيکیاری
اىٍیحی روؿیَ كادر ةَ ىِار جؼوریـو ٌیـث .ایً ظّاؿحَ روؿیَ را ةایغ در چارچّب قٍاظث
ىٍافِ روؿیَ از ؿّی اىؼیکا ةؼآورد کؼد.
ىـا هی کَ در نیتی رخ داد ةَ روؿیَ ٌكان داد کَ ةَ غؼب ةاظحَ و ىحضغ ؿٍحی ظیّد
را از دؿث داده اؿث .در ىّوّع نیتی اىؼیکا ةؼای اكیغام ٌُیاىی ىٍحُیؼ ازيیاع زِیاٌی و
مغور كٌٍْاىَ ةیًانيههی ٌكغ .در ىّرد ىـا م ؿّریَ یا یيً و ةَویژه در راةٌَ ةیا ىّویّع
ةؼٌاىَ ُـحَای زيِّری اؿالىی روسُیا ةیَ اییً ٌحیسیَ رؿییغٌغ کیَ جيؼکیؽ ةیؼ صیّزه
زغؼافیایی پیؼاىّن ٌتایغ ىاٌِ جّزَ ویژه آٌِا ةَ ؿیایؼ ٍّامیؼ ژ یّپهیحیکی قیّد .ةعكیی از
پایغاری ؿیاؿث روؿیَ در ةؼاةؼ ؿّریَ ةَ جسؼةَ اقغال ّؼاق ةازىیگؼدد .روسُیا ةیا ُيیَ
ىعانفحی کَ در کٍار آنياٌیُیا و فؼاٌـیّیُیا داقیحٍغ ٌحّاٌـیحٍغ از اكیغام ٌُیاىی اىؼیکیا
1. Gorbachev
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زهّگیؼی کٍٍغ .اىؼیکاییُا ةغون جّزَ ةَ ایً ىعانفثُا ؿیاؿث ظیّد را در ّیؼاق دٌتیال
کؼدٌغ و ىٍافِ ُّیو اكحنادی و ؿیاؿی روؿیَ در ّؼاق را ةؼ ُو زده و ىّازٌَ رواةي ؿیٍحی
روؿیَ ةا ّؼاق را جغییؼ دادٌغ .ةٍغر جؼجّس در ؿّریَ ةؼای ٌیؼوُای ٌُیاىی درییایی روؿییَ
ةـیار اُيیث دارد .درواكِ جؼجّس جٍِا پایگاه در ىٌٍلیَ ىغیحؼاٌیَ در صیّزه آبُیای گیؼم
اؿث کَ ةؼای روؿیَ اُيیث اؿحؼاجژیک دارد .ىـا م و ىكکالت روؿیَ در درییای ؿییاه در
ىّرد ةٍغر ؿّواؿحّپّل ةا اوکؼایً در ایً زىیٍَ كاةماقاره اؿث (کّالیی .)1394
 .5عوامل بینالمللی
 .5-1تغییر ماهیت جىگ امریکا
ؿٍغ اونیَ آییً ٌُاىی ةَ «ظٌؼُا» و جا صغی جِغیغُای ىّوّّی ىؼةیّط ةیّد .اییً
ؿٍغ ةا جأکیغ ةؼ جؼوریـو ةیًانيههیی و ییا ؿیالحُیای کكیحارزيْی و ىاٌٍیغ آن ُيؼاُیی
ةیكحؼی ةا درك غؼةی از ادةیات جِغیغ داقث .در ایً ؿٍغ ٌگاه ةَ آیٍغه اٌغك ةّد و جْؼییف
از ىضیي اىٍیحی ةؼاؿاس ُیسان پؾ از فؼوپاقی ایساد قغه ةیّد .اییً پیفٌیّیؾ قیؼوع
یک صؼکث كاًْاٌَجؼ ةَؿّی رویارویی ؿیاؿث اىٍیحی روؿیَ ةَقیکهی ىحفیاوت ةیا نضیً
دفاّی و مهشآىیؽ آظؼیً آییً ٌُیاىی روؿییَ در ؿیال  1990ةیّد .اییً زِیثگییؼی در
راؿحای رُتؼی روؿیَ در صم ىٍازّیات و ُيکیاری ٌُیاىی در داظیم کكیّرُای ىـیحلم
ُوؿّد 1ةّد .زٍگ اىؼیکا و ّؼاق ةا جغییؼ ؿؼقث زٍگ (زٍگ ُّقيٍغ زٍگ ىّج ؿیّم
اؿحفاده از ىاُّارهُا ؿیـحوُای پیچیغه قٍاؿایی زٍیگ انکحؼوٌییک ىـیئهَ غیافهگیؼی
ةؼجؼی ىٌهق ُّایی جضّل در قیّه زٍگیغن نؽوم جضّل ؿاظحار ٌیؼوُای ٌُیاىی کیاُف
کيی و افؽایف کیفی) و ٌُام ةیًانيههی زغیغ (ٌُو ٌّیً زِاٌی ىّردٌُؼ ةّش پغر) ىٌؼح
قغ (کؼىی  .)66 :1389آییً ٌُاىی ؿال  1992روؿیَ ایً جغییؼُا را ةؼرؿی کؼد .ةؼ اییً
اؿاس دو جِغیغ امهی یٍْی صيهَ ٌیؼوُیای ٌُیاىی ظیارزی ةیَ زيِیّریُیای پیكییً
قّروی و اؿحلؼار ٌیؼوُای ٌُاىی در زّار ىؼزُای روؿیَ ىغٌُؼ كیؼار گؼفحٍیغ .ؿیَ ٌیّع
زٍگ در ایً ؿٍغ جْییً قغه ةّد :زٍگ زِاٌی غیؼىضحيم زٍیگُیای ىٌٍلیَای کیاىالً
1. CIS

عًامل دگرگًوی آییه وظامی فدراسیًن ريسیٍ 513 /

ىضحيم و زٍگ داظهی کاىالً پػیؼفحَقغه ةؼآورد قغه ةّد .در ٌّع دوم و ؿیّم زٍیگُیای
گـحؼده ةا کارةؼد ؿالحُای ىحْارف ىٌؼح ةّد .ایً آییً ىاُیحی جغافْی داقث و در آن ةؼ
قیّهُای غیؼٌُاىی صیم اظحالفُیا و ةازدارٌیغگی جـیهیضات ُـیحَای جأکییغ قیغه ةیّد
(کّالیی .)297 :1393
پاجؼوقف( 1دةیؼ وكث قّرای اىٍیث فغراؿیّن روؿیَ) ةا ٌکُّف ؿیاؿث ظارزی اییً
کكّر ّهیَ اىؼیکا ةیان ىیکٍغ کَ واقٍگحً در پی ىِار روؿیَ در ىؼزُای آن و ةِؼهةؼداری
ةؼای ىٍافِ ظّد اؿث .پؾ از آن روؿیَ در آییً ؿال ٌ 2010گؼاٌی ظّد را از ظٌؼ اٌلالب
رٌگی اةؼاز و اٌلالبُای رٌگی را جِغیغ ةانلّهای ةیؼای روؿییَ ةیؼآورد کیؼد (McDermott,

) .2016: 214رویکؼد اىؼیکا ةؼای صيایث از اٌلالبُای رٌگی در ظارج ٌؽدیک را ىیجّان از
ٌگؼاٌیُای ىِو ایً ؿٍغ در ىّرد جغییؼ ؿؼقث صىّر در ایً ىٌٍلَ داٌـث.
 .5-2گسترش واتً تا مرزهای ريسیه
در ؿال ٌ 1993لكَ راه ٌاجّ ةؼای گـحؼش ةَؿّی قؼق ٌَجٍِا قؼق و ىؼکؽ اروپا ةهکیَ
روؿیَ را ٌیؽ درةؼ ىیگؼفث .پػیؼش نِـحان ىسارؿحان و زيِّری چک و ٌَُ کكّر دیگیؼ در
چارچّب ُيیً ةؼٌاىَ ةّد .ةَایًجؼجیب روؿیَ ظّد را در ىضامؼه جِغیغُای غؼب یافث و ةیار
دیگؼ ٌاجّ جِغیغ جهلی قغ ) .(Baker, 2002: 102آییً ٌُاىی روؿییَ در ؿیال ٌ 2000یاجّ را
ةٍَّّان جِغیغ ىّرد ةؼرؿی كؼار ىیدُغ .در آییً ٌُاىی ؿال  2010روؿیَ ةَ گـحؼش ٌفیّذ
ؿازىانیافحَ غؼب و جِغیغُایی ىاٌٍغ ؿیالحُیای کكیحار زيْیی جؼوریـیو زِیاٌی و ٌلیه
كّاٌیً ةیًانيههی واکٍف ٌكان داد .در ایً ىغت پاؿط روؿیَ در زٍیگ اوؿیحیای زٍیّةی در
گؼزـحان قکم گؼفث .روؿیَ جيؼکؽ ظّد را ةؼ ىضّر كٌب قيال افیؽایف داد .در امیم اییً
ؿٍغ ٌلٌَ ٌّفی پؾ از فؼوپاقی اجضاد قّروی ةّد .رویکؼد و روش روؿی ةا ٌگاه اكحنیادی یی
اىٍیحی ةَ زِان جیا صیغی جغیییؼ کیؼد .در اییً ىییان افیؽایف ٌلیف روسگؼاییان در ةؼاةیؼ
غؼبگؼایان در روؿیَ ىّزب اجعاذ رویکؼدی كّی در جِیَ ؿٍغی ةیكحؼ ؿیاؿییاىٍیحی قیغ
(کهیٍی  .)1393در چارچّب گـحؼش ٌاجّ جا ىؼزُای روؿییَ در آیییً ٌُیاىی ؿیال 2014

1. Patrushev
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ىـئهَ نؽوم ُيکاری ٌُاىی ٌؽدیک ىیان روؿیَ و زيِّریُای پیكیً قّروی چیً ٍُیغ و
اىؼیکای الجیً ىٌؼح قغ .جأکیغ ویژه در ایً زىیٍَ ةیؼ ُيکیاری ةیا روؿییَ ؿیفیغ آةعازییا و
اوؿحیای زٍّةی اؿث ).(McDermott, 2016: 212
ةعف دوم ىاده  15آییً ٌُاىی ؿال  2014ةَ رواةیي ٌیاجّ و روؿییَ اقیاره دارد و از
اظحالل در جّازن كغرت ةا جّزَ ةَ گـحؼش اجضیاد و جیالش ٌیاجّ ةیؼای ؿیؼپیچی از كیّاٌیً
ةیًانيههی مضتث ىیکٍغ .روؿیَ ُيچٍیً ةؼ جّؿَْ ُيکاری ةا چیً ةٍَّّان ییک ةیازیگؼ
ىِو ةؼای دتات در ىٌٍلَ و زِان جأکیغ دارد کَ ایً اىؼ ىٌاةق ةا دیغگاه جّؿَْ زِیاٌی در
ىؼصهَ فْهی ةا افؽایف ركاةثُیای زِیاٌی جیٍف در ىٍیاًق ىعحهیف جْاىیم ةیًدونحیی و
ةیًىٌٍلَای ارزش و انگُّای جّؿَْ ركاةحی و فؼایٍغُای جّؿَْ اكحناد ؿیاؿیی ةییدتیات
در زِان و در پؾ ؿٌّح ىٌٍلَای ىكعل ىیقّد .درواكِ اؿحؼاجژی اىؼیکیا و روؿییَ در
آیٍغه ركاةث ةؼای ٌفّذ در ٍُیغ و قیؼق ظّاُیغ ةیّد ) .(Kureev, 2013در آیییً زغییغ
جلّیث ٌُاىی ٌاجّ و گـحؼش آن جا ىؼزُای روؿیَ ىِوجؼیً جِغییغ ظیارزی ةیؼای اىٍییث
روؿیَ ةَقيار ىیرود.
ؿٍغ ؿال ٌ 2014كاندٍُغه ذٍُیث یک دونث ىضامؼهقیغه در جيیاىی اةْیاد اؿیث.
ژٌؼال وانؼی گؼاؿیيّف 1ىیگّیغ غؼب و ؿازىان ٌاجّ در جالش ةیؼای زییؼ فكیار كیؼاردادن
کكّر ىا در ُيَ صّزهُا و ىٍافِ صیاجی ىا اؿث .ایً فْانیثُا قاىم جیالش ةیؼای کیاُف
ؿؼّث جّؿَْ روؿیَ در زىیٍَُای ّهيی ی فٍی در ىٍاًق ىِو اؿحؼاجژیک کاُف َؼفییث
ٌُاىیی اكحنادی روؿیَ در ىیان ةازیگؼان دیگؼ و ُيچٍیً صىیّر ٌُیاىی ٌیاجّ در ٌؽدیکیی
ىؼزُای روؿیَ اؿث .جِغیغُا ّهیَ روؿیَ ّتارجٍغ از :دفاع ىّقکی ییا جیالش ةیؼای ةییادیؼ
کؼدن َؼفیث جِازيی ٌیؼوُای ُـحَای روؿیَ جسيِ ٌیاجّ در ٌؽدیکیی ىؼزُیای روؿییَ
ىفِّم اىؼیکایی صيهَ ؿؼیِ زِاٌی فْانیثُای ؿؼکّةگؼایاٌَ ىیًِپؼؿحی رقغ جؼوریـیو
زِاٌی و افؼاطگؼایی ٌفّذ اًالّاجی در ىیان ىؼدم روؿیَ ةا جّزیَ ةیَ جىیْیف ؿیٍثُیای
جاریعی و ىیًِپؼؿیحاٌَ ارا یَ کيیکُیای ىیانی ظیارزی ةیَ ٌیؼوُیای ؿیاؿیی داظهیی و
زٍتفُای ّيّىی جِغیغ ةَ دؿثاٌغازی ةَ ىٍافِ اٌؼژی روؿیَ در كٌب اكیغام ىـیهضاٌَ
1. Valery Gerasimov
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در کكّرُای ُيـایَ و ایساد قؼکثُای ٌُاىی ظنّمی در ىؼزُای روؿیَ .در اییً ؿیٍغ
از ُيکاریُای دفاّی آةعازیا و اوؿیحیای زٍیّةی ییاد قیغه و ُيچٍییً ُيکیاری ٌُیاىی
ىكحؼك در چارچّب ؿازىان ُيکاری قاٌگِای ةؼای ایساد ؿیـحو دفاع ىّقکی کیَ پییف
از ایً ةا غؼب دٌتال قغه ةّد درٌُؼ گؼفحَ قغه اؿث کَ ىیجّاٌغ ةَىذاةَ ُكغاری ةَ ٌیاجّ
و اىؼیکا ةاقغ .وزیؼ دفاع روؿیَ ىـئهَ ُيکاری اىٍیحی ةیا چییً را ةیؼای صفیٍ اىٍییث در
آؿیا ىٌؼح کؼد و ةا ةیان ایٍکَ زؼكَُای اٌلالبُای رٌگی در ایً ىٌٍلَ افیؽایف صياییث
از جؼوریـو اؿالىی در زٍّب قؼكی و آؿیای ىؼکؽی ةّده در قؼایي ةیًانيههی ٌاپاییغار در
چارچّب یک ُيکاری ةَ جلّیث رواةي ةا ُيـایگان ظّد ىیپؼدازد ).(Blank, 2016: 104
 .5-3تغییر وگرش ريسها در مًرد کشًرهای اريپایی
اىؼیکاییُا و کكّرُای ةؽر

اروپیایی ةاّیخ جغیییؼ ٌگیؼش رُتیؼان روؿییَ قیغٌغ.

رفحارُای آٌِا چَ در صّزه ظارج ٌؽدیک و چَ در ىّویّع گـیحؼش ٌیاجّ ةیَؿیّی قیؼق
ةًَّر فؽایٍغهای ةَ ةغةیٍی و ةیاّحيادی روسُیا داىیً زده اؿیث .آٌچیَ اىیؼوز قیاُغ آن
ُـحیو جغییؼ اؿاؿی در ٌگؼش روؿیَ در ىّرد زِیان پیؼاىیّن و رواةیي آن ةیا کكیّرُای
غؼةی و ةَویژه اىؼیکا اؿث .روسُا کَ روزگاری ٌاجّ را جِغیغ ٌيیداٌـحٍغ اىؼوز ةیَروقیٍی
آن را ةؼای کكّر ظّد ٌَ جِغیغ کَ یک ظٌؼ ىْؼفی کؼده و ٌیاجّ را دقیيً روؿییَ جهلیی
ىیکٍٍغ  .ایً ٌگؼش و رفحار ٌحیسَ جسؼةَ ةیف از دو دَُ گػقیحَ پیؾ از فؼوپاقیی اجضیاد
قّروی ةؼای رُتؼان روؿیَ اؿث کَ ةاّخ قغه روسُا اؿحفاده از ُيَ ىٍاةِ كغرت ظّد را
کَ ةَویژه در ؿٌش ؿیـحوُای اؿحؼاجژیک و ؿالحُای ُـحَای ةؼجؼی آن آقکار ىیقیّد
ىّرد جّزَ كؼار دٍُغ.
ىاٌّر ٌُاىی ُـحَای روؿیَ و ٌيایف كغرت ایً کكّر در اىحغاد جالشُای والدیيییؼ
پّجیً در ؿالُای اظیؼ ةؼای اؿحفاده از ىٍاةِ كغرت روؿیَ در دفیاع از ىٍیافْی ةیّده کیَ
ىـکّ ةؼای ظّد كا م قغه اؿث .ةا ایٍکَ پؾ از فؼوپاقیی اجضیاد قیّروی روسُیا اٌحُیار
داقحٍغ ةٍَّّان قؼیکی ةؼاةؼ در ةازیُای زِاٌی صىّر پیغا کٍٍغ اىا در جضیّالت دو دُیَ
اظیؼ پیةؼدٌغ کَ اىؼیکا چٍیً ىّكْیث و زایگاُی را ةؼای روؿیَ ٌپػیؼفحَ و ىٍافِ ظامیی
کَ روسُا ةؼای ظّد صحی در صّزه ظارج ٌؽدیک یٍْیی در زيِّریُیای پیكییً اجضیاد
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قّروی كا م ُـحٍغ را ٌیؽ ةَرؿيیث ٌيیقٍاؿیغ .ةٍیاةؼایً آٌچیَ در آیییً ٌُیاىی زغییغ
روؿیَ اٌْکاس یافث و ىّرد جأییغ پّجیً كؼار گؼفث یا اكیغامُایی کیَ در اوکیؼایً درصیال
اٌسام اؿث درواكِ جغاوم ؿیاؿثُا و ٌگؼشُایی اؿث کَ در ةییف از دو دُیَ گػقیحَ در
کؼىهیً جکاىم یافحَ اؿث (کهیٍی .)1393
نتیجهگیری
آییً ٌُاىی روؿیَ را ىیجّان ةؼاؿاس ٌُؼیَ واكِگؼایی ةؼرؿی کؼد .امم ىٍافِ ىهیی
و اىٍیث ىهی در واكِگؼایی ةـیار اُيیث دارد و از ٍّامؼ امیهی و کهییغی اؿیث .ةؼاؿیاس
اّالىیَ قّرای اىٍیث فغراؿیّن روؿییَ ّیّاىهی چیّن گـیحؼش ٌیاجّ ًیؼح ؿیپؼ دفیاع
ىّقکی جضّالت «ةِار ّؼةی» و اوواع ؿّریَ و اوکؼایً کیؼىهیً را ةیَ ةیازٌگؼی در آیییً
ٌُاىی روؿیَ واداقث .در آییً زغیغ جّمیف کیؼىهیً از ویژگیی جّؿیَْ زِیاٌی ىْامیؼ
جغییؼ کؼده اؿثً .تق جْؼیف زغیغ« :ویژگی جّؿَْ زِاٌی در دوره ىْامؼ جكیغیغ ركاةیث
زِاٌی و جٍفُا در ؿٌّح ىعحهف ُيکاریُیای دوزاٌتیَ و ىٌٍلیَای ركاةیث ارزشُیا و
انگُّای جّؿَْ ةیدتاجی روٌغُای جّؿَْ اكحنادی و ؿیاؿی در ؿٌّح زِاٌی و ىٌٍلیَای
در قؼایي پیچیغهجؼ قغن رواةي ةیًانيهم اؿث .جلـیو دوةاره و جغریسی صّزه ٌفیّذ ةیٌَفِ
ىؼاکؽ زغیغ رقغ اكحنادی و ؿیاؿی درصال رخ دادن اؿث» .ةیجؼدیغ یکیی از اییً ىؼاکیؽ
رقغ اكحنادی ىّردٌُؼ روؿیَ کكّر چیً اؿث.
در ةعف ىِوجؼیً ظٌؼُا و جِغیغُای ٌُاىی ظارزی جْغاد جِغییغُا در ىلایـیَ ةیا
آییً پیكیً از  11ىّرد ةَ  14ىّرد افؽایف یافحَ و ّالوهةؼ جِغیغُایی چّن گـحؼش ٌیاجّ
و ةؼُو ظّردن ىّازٌَ اؿحؼاجژیک ُـحَای و ىّقکی ةا گـحؼش ؿاىاٌَُای دفیاع ىّقیکی
افؼاطگؼایی و جؼوریـو کَ در آییً ٌ 2010یؽ آىغه ةّد ةؼای ٌعـحیًةار ىّاردی چّن آییً
«وؼةَ زِاٌی»؛ قؼکثُای ٌُاىی ظنّمی ظارزی؛ اؿحفاده از فٍاوری ارجتاًیات و رؿیاٌَ
در راؿحای اُغاف ٌُاىی ی ؿیاؿی؛ رویکار آىغن رژیوُای ٌاىكؼوع در کكّرُای ُيـایَ؛
اكغامُای ظؼاةکاراٌَ ؿازىانُای اًالّاجی ظارزی و ا حالف آٌِا ّهییَ روؿییَ ٌییؽ ةیٍَّّان
ىِوجؼیً جِغیغُای ظارزی ىٌؼح قغهاٌغ .ةٍَّّان راُکارُای روؿیَ ةیؼای جلاةیم ةیا اییً
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جِغیغُا ةؼای ٌعـحیًةار ةؼ ىّاردی ىاٌٍغ دفیاع از ىٍیافِ ىهیی فغراؿییّن روؿییَ در كٌیب
قيال؛ جضکیو ُيکاریُا ةا آةعازیا و اوؿحیای زٍّةی؛ جّؿَْ رواةي ةا اّىای گؼوه «ةؼیکؾ»؛
گفحگّی ىتحٍیةؼ صلّق ةؼاةؼ ةا اجضادیَ اروپا و ٌاجّ در ىّرد اىٍییث اروپیا؛ ىكیارکث در ایسیاد
انگّی زغیغ اىٍیث در ىٌٍلَ آؿیای زٍّب قؼكی؛ ؿیـحو ةازدارٌغگی غیؼاجيی؛ کاُف ظٌؼ
اؿحفاده از فٍاوری ارجتاًات ةؼای ىلامغ ٌُاىییؿیاؿی؛ جلّیث جیّان ةـییر ٌیؼوُیا؛ ىحيؼکیؽ
قغن دونث و زاىَْ ةؼ دفاع از وًً و ًؼاصی و ازؼای ةؼٌاىَُایی ةؼای افؽایف آىادگی ٌُاىی
و صؾ ىیًِپؼؿحی قِؼوٌغان فغراؿیّن روؿیَ جأکیغ قغه اؿث.
در ةؼرؿی امّل صاکو ةؼ ؿیاؿث ظارزی روؿیَ کَ ّيّىاً از واكْیثُیای ىّزیّد در
ٌُام و ؿیاؿث ةیًانيهم و ىضیي پیؼاىّن روؿیَ ؿؼچكيَ ىیگیؼد ىیجّان دریافیث کیَ
راةٌَ ىٍْاداری ىیان امّل واكِگؼایی و آىّزهُای ٌُاىی روؿیَ وزّد دارد .در اییً ىییان
روؿیَ ىیکّقغ ازیکؿّ رواةٌف را ةا غؼب ىحْادل کٍغ و از ؿّی دیگؼ ٌلف ىؤدؼ ظّد را
ةَرخ کكیغه و اُيیث ظّد را ةؼای غؼب داةث کٍغ .ةَ ُيیً ؿتب ًی ؿیالُیای گػقیحَ
ؿیاؿث ظارزی روؿیَ ٌيایاٌگؼ اؿحفاده از جيام اةؽارُای ىّزّد ةؼای رؿیغن ةَ ىلامغ ایً
کكّر ةّده اؿث .ةٍیاد ّيمگؼایی در ؿیاؿث ظارزی روؿیَ ةؼ پایَ ىٍافِ ىهی و کارآىیغی
اكحنادی جغویً قغه اؿث.

5321  پاییز،3 ٌ شمار،92  سال، فصلىامٍ سیاست خارجی/ 511

منابع
الف) فارسی
.) داٌكگاه اىام صـیً(ع:) آییه وظامی ريسیه جِؼان1389( کؼىی زِاٌگیؼ
:) «رویارویی ةا ٌاجّ در آییً ٌُاىی روؿیَ» دیپلماسی ایراوی در1393( کهیٍی فؼُاد
http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1942427.

.َ وزارت اىّر ظارز: جِؼان،) سیاست ي حکًمت در فدراسیًن ريسیه1392( َِکّالیی ان
.َ وزارت اىّر ظارز:) اتحاد شًريی از تکًیه تا فريپاشی جِؼان1392( َِکّالیی ان
 «ّيیمگؼایی پیّجیً و جغیییؼ در رویکؼدُیای ؿیاؿیث،)1389( کّالیی انَِ و ّهیؼوا ٌیّری
.2  قياره40  دوره،ظارزی روؿیَ» فصلىامه سیاست
») «دالیم صىّر روؿیَ در ؿّریَ؛ روؿیَ اییؼان را ركییب ظیّد ىیداٌیغ1394( َِکّالیی ان
.http://www.khabaronline.ir/detail/ :خبر آوالیه در
) «ىٍاككَ ؿّریَ ةَؿادگی پایان ٌيییاةغ؛ صىّر ٌُاىی روسُا در ّیؼاق1394( َِکّالیی ان
.http://www.ccsi.ir/vdceoz8z.jh8wwi9bbj.html :ىضحيم اؿث» در
ب) اوگلیسی
Baker, James (2002), "Russia in NATO", The Washington Quarterly, Vol.
25, No. 1.
Blank, Stephen (2006), "Russia’s Military Doctrine Reflects Putin’s
Paranoia and Siege Mentality”, available at:
http://www.jamestown.org/search/searchresults/?no_cache.
Bluth, C. (1996), New Thinking in Soviet Military Policy, London: Royal
Institute of International Affairs.
Griffiths, M. (2007), International Relations Theory for the Twenty-First
Century, Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge.
Wieclawski, Jacek (2011), "Contemporary Realism and the Foreign Policy
of the Russian Federation", International Journal of Business and Social
Science, Vol.2, No.1.
Kanet Roger, E., Homarac, Larisa (2007), The US Challenge to Russian
Influence in Central Asia and the Caucasus, Palgrave Macmillan UK.
Klein, Margaret (2015), "Russia’s New Military Doctrine, NATO, the
United States and the “Colour Revolutions”, available at: https://www.swpberlin.org/fileadmin/contents/.../2015C09_kle.pdf, (Accessed on: 24/10/2015).

512 / ٍعًامل دگرگًوی آییه وظامی فدراسیًن ريسی
Kureev, Artem (2013), "Russia's New National Security Strategy has
Implications
for
the
West",
available
at:
http://www.russiadirect.org/opinion/russias-new-national-security-strategy-has-implications-west.
Fenenko, Alexey (2015), "Reality and Myths of the Putin Doctrine in the
Post-Soviet Space", http://www.russia-direct.org/opinion/reality-and-mythsputin-doctrine-post-soviet-space.
Goble ,Paul (2016), "Moscow Appears to Be Playing a Most Dangerous
Game With the Islamic State", available at:
http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews[tt_news]=44102&no_cache=1#.V
0HfrOTF7IU.
Ivanov, Sergei (2014), "Russia’s Armed Forces and Its Geopolitical
Priorities", available at: http://www.polit.ru.
Mangold, Peter (1990), National Security and International Relations,
New york and London: Routledge.
Mairbek, Vatchagaev (2013), "Islamic State Causes Turmoil and Divisions
Among North Caucasus Militant Leaders”, available at:
http://www.jamestown.org/programs/edm/single/?tx_ttnews[tt_news]=43996&c
Hash=1e9bd2e5181ddd349fd6c63b064f35da#.V0HgA-TF7IU.
Markedonov, Sergey (2015), "Why Russia's 'Borderization' Strategy Makes
Georgia so Nervous”, available at: http://www.russia-direct.org/opinion/whyrussias-borderization-strategy-makes-georgia-so-nervous.
Mersheimer, John (2001), The Tragedy of Great Power Politics, New
York: Norton.
Roger, McDermott (2014), "Moscow Prepares Revised Military Doctrine",
available at:
http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews[tt_news]=42806#.V0HgweTF7IU.
Roger, McDermott (2016), "Russian Military Reform: The Ukraine Conflict
and Its Impact on Morale, Publication",
http://www.jamestown.org/programs/edm/single/?tx_ttnews[tt_news]=44187&c
Hash=31d9a573ab8dd0fa0496411743aec906#.V0HhT-TF7IU.
Savelyev, Alexander (2008), "Russia’s Military Doctrine Reflects Putin’s
Paranoia and Siege Mentality”,
http://www.jamestown.org/programs/edm/single/?tx_ttnews[tt_news]=43237&c
Hash=cf5f42c2c2c25a411960bc1adf004c81#.V0HhkOTF7IU.
Trenin, Dmitri (2004), New Tendencies in Russia’s Foreign Policy,
Carnegie Endowment for Tnternational Peace.
Russia’s Military Doctrine (2000), available at: http://goo.gl/gEAZHq.

