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 چکیده

آفرینی در مسائل عرصھ نقشجمھور و فعال شدن دوباره روسیھ در بحران در اوکراین با برکناری رئیس
ھمین تضاد در نگرش، گویای . غرب، بحران اوکراین را انقالب و روسیھ آن را کودتا نامید. یف آغاز گردیدکی

با جدا شدن کریمھ از اوکراین و الحاق بھ روسیھ، . ھای جدید میان غرب و روسیھ بودوقوع احتمالی کشمکش
 .ز جنگ سرد رخ دادھا میان غرب و مسکو پس ابزرگترین تنش

توان سیاست خارجی روسیھ در جریان بحران اوکراین مقالھ حاضر در پی یافتن پاسخ این سوال است کھ آیا می
ھای رئالیسم کالسیک در رفتار سیاست رسد کھ ھمچنان آموزهبنظر می. را از منظر رئالیسم کالسیک بررسی کرد

المللی نظیر سازمان ملل و توجھی روسیھ بھ سازمان بینکم. تخارجی روسیھ در قبال بحران اوکراین مشھود اس
اتحادیھ اروپا، استفاده از ابزار نظامی و گسیل نیرو بھ مناطق شرقی اوکراین و در نھایت الحاق سرزمینی کریمھ، 

 .ھای رئالیسم کالسیک استمندی مسکو از آموزهمؤید بھره

 .روسیھ، بحران اوکراین و رئالیسم روسیرئالسیم کالسیک، سیاست خارجی : واژگان کلیدی
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 مقدمھ 

جمھور ویکتور ھای داخلی در اوکراین منجر بھ برکناری رئیسافزایش تنش
مداران طرفدار اروپا در از جناح طرفدار روسیھ و بھ قدرت رسیدن سیاست ٣یانوکوویچ

تبارھای اوکراین در در پی این تحوالت گروھی از روس. یف پایتخت اوکراین شدکی
مناطق شرقی و جنوبی کشور از جملھ کریمھ اعتراضاتی را علیھ حکومت جدید ترتیب 

اه واقع شده بخشی از اوکراین است اما یک جزیره کریمھ کھ در ساحل دریای سیشبھ. دادند
بسیاری از معترضان کھ دولت جدید اوکراین را . شودجمھوری خودمختار محسوب می

ھای روسیھ را با خود حمل کرده و از دانند، پرچمنامشروع و برآمده از یک کودتا می
ویکتور  بھ گفتھ سفیر روسیھ در سازمان ملل،. ورود نظامیان روسیھ استقبال کردند

برقراری مشروعیت، صلح، «درخواست کرده تا برای  ٤یانوکویچ از والدیمیر پوتین
. از نیروھای مسلح روسیھ استفاده کند» قانون، نظم و ثبات و دفاع از مردم اوکراین

زندگی و امنیت و حقوق مردم اوکراین بویژه در کریمھ «ویکتور یانوکویچ مدعی شده کھ 
 .است مورد تھدید قرار گرفتھ

ورود بخشی از نیروھای روسیھ بھ کریمھ، اعتراض ایاالت متحده آمریکا و اتحادیھ 
پرسی ھای غربی سرگرم بررسی موضوع بودند کھ ھمھقدرت. اروپا را بدنبال داشت

ھنوز اعتراضات بھ رفتار روسیھ . کریمھ عمال آنان را در موقعیت انجام شده قرار داد
ھا بھ ھمان تنش. ین الحاق کریمھ بھ روسیھ را امضا کردادامھ داشت کھ والدیمیر پوت

اندازه کھ میان غرب و روسیھ شدت گرفت، شرق اوکراین و غرب روسیھ را نیز با 
در . طلبی گردیدسایر شھرھای شرقی اوکراین نیز محل تنش و جدایی. التھاب مواجھ کرد

ماجرای اوکراین را  شود کھ آیا سیاست خارجی روسیھ دراینجا این سئوال مطرح می
توان در قالب نظریھ رئالیسم کالسیک مورد نقد و بررسی قرار داد؟ ما تالش نمودیم می

ھای تا اینگونھ فرض نماییم کھ سیاست خارجی روسیھ در بحران اوکراین براساس آموزه
	.گیردرئالیسم کالسیک جای می

ی در تجزیھ و تحلیل رفتار ھای رئالیسم کالسیک سعگیری از آموزهاین مقالھ با بھره
اھمیت کلیدی اوکراین برای غرب و . سیاست خارجی روسیھ در بحران مذکور دارد

ھای بزرگ و نیز سیال بودن روسیھ و اثرگذاری تحوالت این کشور بر روابط قدرت
در این مقالھ پس از . ھای گسترش تحقیقات در این زمینھ استموضوع از جملھ ضرورت

ھای رئالیسم کالسیک، سیاست بھ عنوان یک مکتب نظری و بیان ویژگیبررسی رئالیسم 
در این بررسی ضمن تشریح اصول . شودگراھا بررسی میخارجی روسیھ در دوران ملی

گرایان در عرصھ سیاست خارجی در روسیھ و تبیین و محورھای نظری و عملی ملی
اکم بر کرملین در برابر گرایان حجایگاه اوکراین در این اصول، سیاست خارجی ملی
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در بخش بعدی اقدامات روسیھ در قبال بحران اوكراین . گرددحوادث اوکراین بررسی می
 .شودگیری، ارائھ میدر نھایت نتیجھ. گردداز نظر رئالیسم كالسیك تبیین می

 

 چھارچوب نظری -الف

سایر گردد و الملل محسوب میرئالیسم بعنوان مکتب نظری غالب روابط بین
این . شودالملل اغلب بعنوان واکنشی در برابر این نظریھ انگاشتھ میھای روابط بیننظریھ

ھای پردازان مختلفی مورد نقد قرار گرفتھ است کھ از نظریھنظریھ از سوی نظریھ
انگاری، نظریھ انتقادی، مکتب فرانکفورت ھایی مانند سازهلیبرالی جریان اصلی تا نظریھ

 .شودمدرن را شامل میپست ھایو نظریھ

الملل ھستند؛ اصول ھا کنشگران اصلی روابط بیندولت ،گرایاندر مفروضات واقع
ھا منافع را بر اساس قدرت ھا کاربردی ندارند؛ دولتشمول در مورد دولتاخالقی جھان
؛ الملل نقش چندانی ندارندالمللی در روابط بینکنند؛ حقوق و نھادھای بینمحاسبھ می

آنارشیک است؛ الملل الملل برتری دارد؛ نظام بینسیاست توازن قدرت در روابط بین
ھا بھ ھمدیگر اعتماد و اطمینان کافی ندارند و زور عنصر مفید و کاربردی در دولت

	.(Wohlforth,2008:32)منفعت دولت بقای آن استترین الملل است؛ اصلیروابط بین

در  ٥کنت والتز. ھای رئالیستی ارائھ شده استنظریھ ھای متفاوتی ازبندیتقسیم
توان ھا را بر اساس سطح تحلیل میرئالیستی معتقد است کھ نظریھھای بندی نظریھتقسیم

المللی را بھ ماھیت بشر مربوط تحوالت بینھایی کھ علل نظریھ: بھ سھ سطح تقسیم کرد
کنند و در را بھ ماھیت دولت مرتبط می المللیھایی کھ علل تحوالت بیندانند؛ نظریھمی

ھای ساختار الملل را براساس ویژگینھایت نظریھ سیستمی کھ سعی دارد تا سیاست بین
 .(Waltz,2003:65)الملل توضیح دھدنظام بین

ھای مختلف رئالیستی معتقد است کھ اگرچھ در اشاره بھ نظریھ ٦جان مرشایمر
پردازند، در این ھای مختلف قدرت میارد کھ بھ جنبھھای رئالیستی بسیاری وجود دنظریھ

بشر یا رئالیسم کالسیک کھ در رئالیسم فطری : گیرندمیان دو نظریھ در صدر قرار می
کھ عمدتا  شده و رئالیسم تدافعیبدان اشاره  ٧ھانس مورگنتا »ھاسیاست میان ملت«کتاب

وی سپس . لی اساسی ارائھ شده استکنت والتز بھ شک» المللتئوری سیاست بین«در کتاب 
ھای رئالیستی مھم و متمایز از خود را بعنوان یکی دیگر از نظریھ نظریھ رئالیسم تھاجمی

بندی خود را دو نکتھ عمده جان مرشایمر مبنای تقسیم. کنددو نظریھ نخست مطرح می
یگری میزان ھا جھت رقابت برای قدرت و دیکی انگیزه دولت: دھدھا قرار میرئالیست

بر این اساس وی قائل بھ سھ رویکرد رئالیسم . ھا در پی کسب آن ھستندقدرتی کھ دولت
فطری بشر، رئالیسم تدافعی با محوریت نظریھ کنت والتز و رئالیسم تھاجمی است کھ خود 

 .(Mearsheimer,2001:22)دھدوی ارائھ می
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ھریک از اندیشمندان یا ھای رئالیستی، بندی نظریھبا توجھ بھ اینکھ در طبقھ
کنند؛ در ھا یا مسائل خاص مورد نظر خود عمل میپژوھشگران بر اساس دیدگاه

توان در یک ھای رئالیستی در نوشتاری مربوط بھ سیاست خارجی میبندی نظریھطبقھ
ھای رئالیسم کالسیک، رئالیسم ساختارگرا و رئالیسم نوکالسیک اشاره نظریھبندی بھتقسیم
 .)56: 1389دی،اس(کرد

. منعکس شده است) جنگ پلوپونز(٨گرایی در شکل کالسیک آن در اثر توسیدیدواقع
درباره (١٠، کارل فون کالزویتز)شاھزاده(٩در عصر مدرن در اروپا نیکولو ماکیاولی

، فردریک )اولویت سیاست خارجی(١٢، لئوپولدرنک)لویاتان(١١، توماس ھابز)جنگ
، ١٤ایاالت متحده آمریکا افرادی مانند ھنری کیسینجر ، و در)دلیل وجود دولت(١٣ماینک

بھ بحث  ١٧، شون دزو وکاتیلینا١٦و در شرق منسیوس ١٥ھانس مورگنتا، جرج کنان
 ).76-79: 1384قوام،(پرداختند

در این نگرش، تالش برای تغییر جھان، ساخت انسانی طراز نوین و بطور کلی، 
 ١٨بر اساس این مفروضات ریمون آرون. حرکت یا اندیشھ ھنجاری، غیرقابل توجیھ است

، معتقدند چھار مفھوم امنیت، حاکمیت، منافع ملی و سیاست قدرت، در نگاه ١٩و کالین ھی
افرازی امنیت فیزیکی کھ امروزه از آن بھ امنیت سخت. نظیری دارندرئالیستی، اھمیت بی

توماس ھابز، ھای کالسیک مانند نیکولو ماکیاولی، شود، در نگرش رئالیستتعبیر می
وجھ فیزیکال امنیت کھ بھ . آید، از مفاھیم کلیدی بشمار می٢٠کار.اج.ھانس مورگنتا و ای

ھای تھاجمی و دفاعی، عناصری مانند تمامیت ارضی، تعداد جمعیت قابل بسیج، سالح
منابع و عوارض طبیعی زمین، تأسیسات و تجھیزات غیرنظامی قابل تبدیل و باالخره 

ھا ھم از ھا اھمیت داشت کھ حتی نئورئالیستآنقدر در نظر رئالیستعمق استراتژیک، 
	).1386:22نصری،(انداھمیت آنھا اغماض نکرده

معموال بھ تفکر رئالیستی از زمان توسیدید تا اواسط جنگ سرد یعنی قبل از ارائھ 
رئالیسم . شودنظریھ رئالیسم ساختارگرای کنت والتز، رئالیسم کالسیک اطالق می

طلب و شرور انسان و ویژگی دولت بھ تحلیل سیاست و یک، بر مبنای ماھیت قدرتکالس
بعبارت دیگر در این . پردازدالمللی میھا در عرصھ بینبخصوص سیاست خارجی دولت

طلب و شرور انسان و دولت جویای منافع ملی متغیرھای اصلی نظریھ ماھیت قدرت
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پژوھش حاضر یعنی سیاست خارجی  دھنده متغیر وابستھشوند کھ شکلمحسوب می
ھای ھای کالسیک از رئالیستاین مسئلھ نکتھ تمایز اصلی رئالیست. شوندمحسوب می

کسب قدرت در عرصھ سیاست خارجی را ھا برایساختارگرا است کھ علت تالش دولت
این مسئلھ بخصوص در . دانندالملل یا ھمان عوامل سیستمی میماھیت آنارشیک نظام بین

بصورت آشکار بیان شده است و اغلب ) ھاسیاست میان ملت(ریھ ھانس مورگنتانظ
پردازان رئالیسم کالسیک نیز کمابیش در این چھارچوب بھ تحلیل سیاست خارجی نظریھ

 .اندکشورھا پرداختھ

گرچھ رئالیسم . را ارائھ داد) نورئالیسم(رئالیسم ساختاری ١٩٧٩کنت والتز در سال 
ناپذیر بودن جنگ و موقتی بودن صلح و ھمکاری بعلت سرشت اجتنابنیز با تأکید بر 
و ساختارگرایی معتقد است اما کنت والتز معتقد است کھ سوءظن  گراییبشر بنوعی تعیین

گیرد بلکھ عموما بھ نظام فاقد الملل از طبیعت انسان نشأت نمیو ناامنی در سیاست بین
تواند حتی در شریطی کھ تعارض می براساس این. شوداقتدار مرکزی مربوط می

). 1392:54قوام،(نیتی نیز نسبت بھ یکدیگر نداشتھ باشند، ظھور پیدا کندبازیگران سوء

ھمچنین کنت والتز معتقد است کھ تئوری او سیستماتیک است چون ماھیتی مستقل برای 
الملل نظام بینکنت والتز تأثیرگذار نھایی را ساختار . الملل قائل استساختار نظام بین

ھای دیگر را ھمچون رویکردھای اقتصادی نظریات امپریالیسم را کھ داند و تئوریمی
ھای سنتی را کھ صرفا بر فرد و طبیعت او تأکید دانند و رئالیستاقتصاد را زیربنا می

	.(waltz,1979:66)خواندمی گرادارند را تقلیل

ز توجھ است و ھمانند ادعای خارجی مرکدر رئالیسم نوکالسیک رفتار سیاست
. توان سیاست خارجی را تنھا از شرایط سیستمی مشتق دانستھا نمینورئالیست

شود، اغلب نیز یاد می شدهشده یا تعدیلگرایی نوکالسیک کھ از آن بھ رئالیسم اصالحواقع
ز بھ این پذیرد، اما با این حال متغیرھای جدیدی را نیگرایی را میمفاھیم و اصول نوواقع

الملل این نظریھ نیز بھ اھمیت منازعھ و آنارشی در سیاست بین. کندنظریھ اضافھ می
رئالیسم نوکالسیک . کندگیرانھ تلقی میکند، اما آنارشی را بعنوان شرایط آسانادغان می

وجوی قدرت یک تواند رفتار جستمعتقد است کھ آنارشی و توزیع قدرت بھ تنھایی نمی
گرایی ساختاری در وھلھ اول بھ تبیین سیاست این نظریھ برخالف واقع. یین کنددولت را تب

مند است و سعی دارد تمایل بھ قدرت را خارجی و تصمیمات یک دولت خاص عالقھ
ای از سطوح فردی یا کارگزاری و ساختاری توضیح براساس آمیزه

 .(Schmidt,2005:542-543)دھد

د کھ وسعت و بلندپروازی سیاست خارجی یک کنرئالیسم نوکالسیک استدالل می
ھای مادی شود، اما تأثیر توانمندیکشور در وھلھ اول با قدرت مادی نسبی آن ھدایت می

چرا کھ فشارھای سیستمی باید از طریق . بر سیاست خارجی غیرمستقیم و پیچیده است
بر . ترجمھ شودگیرندگان و ساختار دولت متغیرھای میانجی سطح واحد مانند درک تصمیم

ھای کالن سیاست سازان یک کشور در طراحی استراتژیاین اساس رھبران و تصمیم
از یک سو آنھا باید بھ محیط خارجی : خارجی در یک بازی دوسطحی درگیر ھستند

دھند و از سوی دیگر آنھا باید منابعی را از جامعھ داخلی استخراج و بسیج  واکنش نشان
. ھای اصلی را کسب کنندی داخلی موجود کار کنند و حمایت گروهکنند، از طریق نھادھا
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ھایی کھ نتوانند بصورت دائمی واکنش مناسبی در قبال عوامل بر ھمین اساس، رژیم

ھای خود را در معرض خطر قرار سیستمی داشتھ باشند، بقای دولت
ساختارگرا  ھای رئالیسم کالسیک و رئالیسمبرخالف نظریھ .(Lobel,2009:5-7)دھندمی

ھای دولت و عوامل سیستمی بعنوان متغیرھای مستقل کھ بترتیب بر ماھیت بشر و ویژگی
کننده و سیاست خارجی بعنوان متغیر وابستھ تأکید دارند، رئالیسم نوکالسیک اصلی تعیین
ھای داخلی و عوامل سیستمی کند تا در تبیین سیاست خارجی بھ ھر دو مؤلفھسعی می
 .توجھ کند

	

 گرایانسیاست خارجی روسیھ دوران ملی -ب

ھای ای متغیر است کھ بھ تبع نوع رژیم و نگرشسیاست خارجی کشورھا عرصھ
موفقیت یک نوع موفقیت یا عدم. گیردھای گوناگون بھ خود میھا و شکلحاکمان، قالب

تجزیھ . کننده داردتداوم آن نگرش در سیاست خارجی نقشی تعییننگرش در تداوم یا عدم
دار بزرگ آن نیادین در سیاست خارجی میراثاتحاد جماھیر شوروی، موجب تحولی ب

کھ در فضای دوقطبی دوران جنگ سرد، رقابت و خصومت و درحالی. یعنی روسیھ شد
نفی کامل ایدئولوژیک میان غرب و شرق حاکم بود، نخبگانی کھ بالفاصلھ بعد از جنگ 

یاست البتھ این نگرش در س. گرایانھ داشتندسرد روی کار آمدند نگرشی کامال غرب
ای ھایی کھ داشت نتوانست برای دورهھا و ناکارآمدیخارجی روسیھ بدلیل محدودیت

گرایان، سیاست خارجی روسیھ دچار با بھ قدرت رسیدن ملی. طوالنی دوام بیاورد
 .تحوالت مھمی شد

 

	گرایان در روسیھھای بھ قدرت رسیدن ملیزمینھ

ت متحده آمریکا برای سلطھ یک ھای ایاالو تالش ٢١توفیق سیاست زاپادنیکیعدم
جانبھ بر جھان و تبدیل روسیھ بھ یک قدرت درجھ دوم و تابع خود، اعتراضات داخلی در 

و پیروزی  1993نتایج انتخابات پارلمانی دسامبر سال . روسیھ را گسترش بخشید
نیز در راستا باید مورد توجھ  ٢٢راستگرایان افراطی بھ رھبری والدیمیر ژیرینوفسکی

ھای حمایت جدی از صربھای روسیھ در بالکان و عدمانتقاد از سیاست. ر گیردقرا
بوسنی، لغو فروش موتورھای موشکی بھ ھند بھ واسطة فشارھای ایاالت متحده آمریکا، 
تصمیم ناتو برای گسترش بھ سوی شرق، از جملھ عواملی بود کھ در میان ھواداران 

با  1994بھ این ترتیب از سال ). 1374:76کوالیی،(غرب در روسیھ شکاف بوجود آورد
گرا، نگرش جدیدی در روسیھ تقویت شد کھ تالش داشت موقعیت تضعیف نگرش غرب
نگرشی کھ نگاه خود را بھ . الملل بعنوان یک قدرت بزرگ احیا کندروسیھ را در نظام بین

سیھ چند قرن شکوه و قدرت روسیھ و بویژه دوران جنگ سرد معطوف کرده بود کھ رو
 .الملل داشتکننده در نظام بیننقش تعیین

																																																													
21 .Zapadnyky 
22  .Vladimir Zhyrynvfsky 
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ھای ژئوپولیتیکی روسیھ، ایدة قدرت بزرگ را مطرح دولتگرایان با توجھ بھ ویژگی
از دیدگاه دولتگرایان ھمکاری روسیھ با غرب و ایاالت متحده آمریکا نباید با . ساختند

ھ این نگرش باید بھ تداوم در تبیین عوامل توجھ ب. فراموش کردن منافع ملی آن ھمراه باشد
ھای جدی غرب برای رفع آن نیز اشاره ارائھ کمکمشکالت اقتصادی و عدم

جنگ در چچن نیز بر تیرگی روابط روسیھ و غرب افزود و بدبینی ). 76-78ھمان،(داشت
بھ . نسبت بھ گسترش ھنجارھای دموکراتیک و غربی را در روسیھ مورد تردید قرار داد

ای از وقایع و تحوالت در روابط روسیھ با غرب و مجموعھ این ترتیب در پی
ھای پیرامون آن، منافع ژئوپولیتیکی و استراتژیکی روسیھ بر تمایالت جمھوری

 .)1386واعظی،(آرمانگرایانھ در سیاست خارجی این کشور برتری یافت

توسط ایاالت متحده آمریكا دو  ٢٣گسترش ناتو بھ شرق و لغو پیمان ضد موشك بالستیك
ي مھمي بودند كھ روسیھ را ناگزیر كرد بجاي آنكھ توسعھ امنیت ملي روسیھ را از مقولھ

المللي دنبال كند، بصورت فردي در پي تامین منافع و امنیت طریق مشاركت در امنیت بین
 2000سالآوریل  21رو دومین دكترین نظامي جدید روسیھ در از این. ملي خود برآید

در این دکترین كھ صرفا جنبھ تدافعي داشت، روسیھ پذیرفتھ بود كھ با تھدیدات . منتشر شد
بر این اساس اتكاء بھ ایده . جدي مواجھ شده و باید در مقابل این تھدیدات ایستادگي كند

 .توانست مشكل امنیت ملي روسیھ را حل نمایدھمكاري با غرب دیگر نمي

امنیت ملي روسیھ در سھ شكل تھدیدات اصلي امنیت نظامي، در این سند، تھدیدات 
بر این اساس . اندتھدیدات خارجي اساسي و تھدیدات اساسي داخلي بھ تفصیل شمارش شده

باشد، اما رغم آنكھ روسیھ با تھدید صریحي در امنیت ملي خود مواجھ نميعلي
ملي روسیھ را بھ مخاطره اي از تھدیدات خارجي و داخلي وجود دارند كھ امنیت مجموعھ

توان بھ ادعاھاي ارضي علیھ روسیھ، ادعاھایي ي این تھدیدات مياز جملھ. اندازندمي
منافع روسیھ در حل مسائل امنیت ) یا نقض(درباره مسائل داخلي روسیھ، نادیده گرفتن

المللي، مخالفت با تقویت روسیھ بعنوان یكي از مراكز با نفوذ جھان چندقطبي، بین
ھاي موجود در نزدیكي مرزھاي روسیھ و متحدان آن، ایجاد نازعات مسلحانھ و درگیريم

ھا و تشكیالت جدید در نیروھاي نظامي براي برھم زدن توازن موجود بین نیروھاي گروه
ھا و نظامي روسیھ و متحدان آن در مقابل نیروھاي نظامي خارجي، ایجاد بلوك

مي روسیھ و متحدان آن، لشكركشي نیروھاي ھاي نظامي علیھ امنیت نظااتحادیھ
بھ خاك كشورھاي مجاور و دوست، ) بدون مجوز شوراي امنیت سازمان ملل(خارجي

ھا و واحدھاي مسلح بوسیلھ برخي از كشورھا براي تجھیزات پشتیباني و آموزش گروه
ھ بھ استقرار آنھا در خاك روسیھ یا متحدان آن جھت انجام عملیات نظامي، حملھ مسلحان

ھاي خارجي و نیز بھ تأسیسات مستقر در تأسیسات نظامي روسیھ مستقر در خاك دولت
ھاي كنترل و گیري و تضعیف فعالیت سیستممرزھاي روسیھ و متحدان آن، ھدف

علیھ روسیھ و ) اطالعاتي، رواني و غیره(فرماندگي نظامي روسیھ، عملیات خصمانھ
منافع قانوني شھروندان روسي در خارج از متحدان آن، تبعیض علیھ حقوق، آزادي و 

 ).37-50:1380جیوتسنابكشي،(كشور و سركوب آنھا و ھمچنین تروریسم اشاره نمود

																																																													
23  .Anti-Ballistic Missile Treaty 
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 گرایانتحوالت صورت گرفتھ در دوران ملی -ج

با تجزیھ اتحاد جماھیر شوروی و پایان یافتن جنگ سرد سیاست خارجی روسیھ دچار 
ھا دچار احساس یأس و ناامیدی شدند و رایان روسگدر دوران غرب. تغییرات شگرفی شد

پرورادند در نتیجھ خواھان بازگشت بھ دوران شکوه امپراطوری روسیھ را در سر می
گرایان برای تثبیت قدرت خود ملی. گرایان ھموار شدزمینھ برای بھ قدرت رسیدن ملی

 .شروع بھ تحوالتی در عرصھ سیاست خارجی خود گرفتند

 

 جمھور و حرکت بھ سوی اقتدارگراییمحوریت رئیس

برغم درگیر بودن عوامل و بازیگران مختلف در روند تدوین سیاست خارجی روسیھ، 
نھاد ریاست جمھوری و خصوصا گروه معدودی از مشاوران و دستیاران نزدیک بھ 

ھای اصلی خارجی جمھور مھمترین بازیگران در عرصھ ترسیم و تنظیم سیاسترئیس
ھای بر این اساس، شناخت ماھیت و پایگاه فکری افراد و چھره. آیندمی روسیھ بشمار

	).143: 1385کیانی، (باشدجمھور، کلید فھم سیاست خارجی این کشور مینزدیک بھ رئیس

گیری در سیاست خارجی از دو جھت قابل نقش ممتاز این نھاد در فرایند تصمیم
، بھ صراحت بر نقش 1993نخست، قانون اساسی روسیھ مصوب سال . شناسایی است

این قانون آشکارا تصریح ) 80(از ماده) 3(بند. جمھور در این زمینھ تأکید داردرئیس
کلی سیاست داخلی و خارجی کشور را خطوط «جمھور موظف است تانماید کھ رئیسمی

نماینده فدراسیون «جمھوردارد کھ رئیساز ھمین ماده اذعان می) 4(بند». تعیین نماید
ھمچنین براساس این قانون اساسی، ». باشدروسیھ در داخل و خارج از کشور می

، مذاکرات )الف 86ماده (جمھور، رھبری سیاست خارجی روسیھ را بر عھده داشتھرئیس
اسباب تصویب این ) ب 86(المللی را امضا نمودهالمللی را ھدایت نموده، معاھدات بینبین

و احکام دیپلماتیک مربوط بھ استوارنامھ را نیز ) س 86(معاھدات را در اختیار داشتھ
جمھور، موظف است اعضای شورای امنیت براین، رئیسعالوه) د 86(نمایددریافت می

ھای یاست جلسات آن را بر عھده داشتھ و ارزیاب نھایی رھنامھکشور را تعیین نموده، ر
جمھور پس ھمچنین نھ تنھا رئیس. سیاست خارجی، امنیت ملی و نظامی روسیھ نیز باشد
تواند اعضای ھیأت دولت نماید بلکھ میاز مشورت با پارلمان، سفرای روسیھ را تعیین می

افزون . خارجی ھستند، عزل و یا نصب کندرا بویژه آن عده کھ مستقیما مرتبط با سیاست 
قانون اساسی روسیھ، اختیارات دولت در عرصھ  114از ماده ) 1(بر این، براساس بند

سیاست خارجی تنھا محدود بھ اجرای تدابیر الزم جھت تحقق اھداف سیاست خارجی این 
از سوی  ھای تعیین شدهبھ بیان دیگر، دولت اختیاری جز اجرای سیاست. باشدکشور می
 .جمھور را نداردرئیس

در حال . این موضوع پس از بھ قدرت رسیدن والدیمیر پوتین بیشتر ملموس بوده است
ترین واکنش حاضر سکوت در مقابل اقدامات وی کمترین اقدام و حمایت و تشویق، معمول
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گران و آگاھان سیاست بھ باور عمده تحلیل. نھادھای دولتی بھ سیاست خارجی او است
ترین چھره متنفذ و تأثیرگذار بر سیاست خارجی روسیھ، والدیمیر پوتین اولین و مھم

بر این باور است  ٢٤در ھمین رابطھ، دیمیتری واسلیف. باشدخارجی این کشور می
ھا و اھداف والدیمیر کننده سیاست خارجی روسیھ قائم بھ انگیزهاصلی ھدایتنیروی«کھ

 ).148ھمان، »(پوتین است

 ردان امنیتی بھ قلمرو سیاست خارجیورود م

گیری در حوزه سیاست خارجی روسیھ توسط نھاد در کنار متمرکز شدن روند تصمیم
ریاست جمھوری این کشور، جریان مکمل دیگری نیز در این حوزه بوقوع پیوست کھ 

گیرندگان با پایگاه اجتماعی و نظام فکری منظور از آن ورود طیف نوینی از تصمیم
، با آغاز ٢٥از نظر پیتر روتلند. متمایز بھ عرصھ سیاستگذاری خارجی بود مشخص و

مردان «دوران ریاست جمھوری والدیمیر پوتین، سیاست خارجی این کشور در اختیار
تر در بھ لحاظ بافت ھویتی، این عده شامل کسانی بودند کھ پیش. قرار گرفت» امنیتی

وده و پس از تجزیھ اتحاد جماھیر فعالیت نم ٢٦سرویس امنیت و ضداطالعات شوروی
شوروی در ساختارھای جدید اطالعاتی و امنیتی کشور یعنی دو سرویس امنیت فدرال و 

با توجھ بھ این مسئلھ، معتقد است کھ با  ٢٧بوبولو. گردیدندضداطالعات خارجی جذب
ھا و گیری سیاست خارجی، ماھیت تصمیمورود این طیف از افراد بھ ساختار تصمیم

-161ھمان، (تر شده استالمللی امنیتیور کلی نگرش کرملین نسبت بھ موضوعات بینبط
159.( 

 

 ترھای نظامی گستردهریزیطرح

نخبگان دولتی و  1992اولین بار بعد از تجزیھ اتحاد جماھیر شوروی در سال 
سند  در آن. نظامیان ھمراه با مقامات روسیھ اقدام بھ انتشار اولین دکترین نظامی کردند

معنای دشمن دائمی از نگاه روسیھ خارج و معنای امنیت سرزمینی در اولویت قرار 
گرفت و ارزش حمایت از کشورھای ھمکار و ھمسو کمرنگ شده 

در واقع این استراتژی نگاه بھ غرب بود کھ موفق شد و  )٠٧/١٠/٩٣اطالعات(بود
نگاه بھ "این نگاه تعدیل شد و بھ استراتژی  1993رفتھ با نفوذ نظامیان بعد از سال رفتھ
بعبارت دیگر، روسیھ در تالش بود . امنیتی میل پیدا کرد بویژه در مسایل نظامی ̲ "شرق

 )1389سعیدآبادی،(ت جھانی قرار نگیردآنچھ را کھ دارد، از دست ندھد و در حاشیھ قدر

روسیھ عضویت در طرح مشارکت برای صلح ناتو را  1994بطور مشخص در سال 
طرح مشارکت برای صلح ناتو طرحی است کھ در آن کشورھای دیگر حتی . پذیرفت

ھای نظامی، امنیتی، مانورھای آزمایشی و کشورھایی کھ رقیب ناتو بودند، ھمکاری
بھ معنای پایان چالش بین  1994این ھمکاری در سال . پذیرندکی را میامنیتی و لجستی
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ھا حتی در مانور مشترک با ناتو شرکت کردند و بعد از آن روس. روسیھ و ناتو بود

این روابط ادامھ پیدا کرد تا اینکھ ناتو . رابطھ اطالعاتی بین روسیھ و ناتو شکل گرفت
راھبردی نظامی و حریم مرزی روسیھ بھ ی شود کھ حریم و حوزهوارد مناطقی می

ھا از آمریکا و ناتو بطور جدی بعنوان دشمن یاد آید و برای اولین بار روسحساب می
 )1393پیشھ،فالحت(کنندی تدوین میکنند و برای این موضوع دکترین نظاممی

را گسترش  1992در دکترین  "خطر"برای اولین بار ادبیات  2000در دکترین سال 
ھای ژئوپلتیکی را از درگیری "نگرانی"وھوایی و آب "تھدیدات"ند و برای روسیھ داد

قطبی در جھان از اھمیت بیشتر برخوردار ادبیات مخالفت با نظام تک. یادآور شدند
مستقل  در این دکترین تقویت روند ھمگرایی در کشورھای	.)٠٧/١٠/٩٣اطالعات(گردید
جانبھ با کشورھای عضو و برنامھ توسعھ ، گسترش روابط دوجانبھ و ھمھ28المنافعمشترک

 .مورد تأکید قرار گرفت 2005آن تا سال 

، وزارت دفاع روسیھ طرحي را براي توسعھ نیروھاي ٢٠٠٣در روز دوم اكتبر سال
، وزیردفاع ٢٩اي كھ توسط سرگئي ایوانفصفحھ ٧٣این سند . نظامي آن كشور منتشر كرد

روسیھ  ٢٠٠٠روسیھ ارائھ شده بود، برغم آنكھ تفاوت شدیدي با دكترین نظامي سال 
كھ دكترین بر این اساس درحالي. نداشت، اما از بسیاري جھات آن را بھ روز كرده بود

، نتیجھ توجھ روسیھ بھ گسترش ناتو بود، طرح جدید نشان 2000نظامي روسیھ در سال 
بود و آرزوي این كشور » امنیتي نرم«یھ بر تروریسم و سایر تھدیداتي تمركز روسدھنده

این طرح ھمچنین بر التزام روسیھ بھ . كردبر كنترل عصر پساشوروي را از نو احیاء مي
ھاي نامتقارن بجنگد، تأكید اي كھ بتواند در جنگتبدیل ارتش خود بھ یك نیروي حرفھ

وسیھ، تأكید جدیدي بر كاربرد نیروي نظامي در طرح توسعھ نیروھاي نظامي ر. نمودمي
ھاي روسي زبان بمنظور دفاع از منافع اقتصادي روسیھ در خارج و نیز حمایت از اقلیت

در كشورھاي عضو جامعھ كشورھاي مستقل ھمسود، صورت گرفتھ 
 ).46:1382صباغیان،(بود

رین جدید جمھور روسیھ، دكت، دمیتري مدودف رئیس2010در تاریخ پنج فوریھ سال 
ھاي دولت روسیھ در زمینھ حفظ بازدارندگي نظامي این كشور و قوانین مربوط بھ تالش

روسیھ با توجھ بھ تھدیدات  2010دکترین . را مورد تایید قرار داد 2020اي تا سال ھستھ
اي روسیھ و امکان نظامي در جھان، احتمال بروز مناقشات نظامي با تکیھ بر قدرت ھستھ

دبیر شوراي  ٣٠نیکال پاتروشیف. آن براي مقابلھ با متجاوزان تکمیل شده بود استفاده از
روسیھ تھدیدي براي سایر کشورھا محسوب  2010امنیت روسیھ با اشاره بھ اینکھ دکترین 

اي است، شود، در عین حال یادآور شده كھ روسیھ خواستار جھان بدون سالح ھستھنمي
ھاي نھا روسیھ و ایاالت متحده آمریکا از سالحولي براي این منظور الزم است نھ ت

اي ھم از این الگو پوشي کنند، بلکھ سایر کشورھاي عضو باشگاه ھستھاي چشمھستھ
 .پیروي کنند
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روسیھ، تھدیدات نظامي جھاني ھمچون مبارزه بر سر  2010براین در دکترینعالوه
مسلح، گسترش ناتو، گسترش سوخت، انرژي و سایر منابع طبیعي با استفاده از نیروھاي 

المللي مورد توجھ قرار اي و تروریسم بینھاي ھستھسالح کشتار جمعي، از جملھ سالح
ترین وظیفھ روسیھ جلوگیري در این دکترین بر این مسألھ تأکید شده است کھ مھم. اندگرفتھ

سند آمده  ھمچنین در این. و قدرت بازدارندگي در مقابل بروز ھر نوع مناقشھ نظامي است
است كھ روسیھ استفاده از نیروھاي نظامي بمنظور پاسخگویي بھ اقدامات تجاوزکارانھ 
در قبال خود یا متحدان خویش و ھمچنین با ھدف حفظ یا احیاي صلح براساس تصمیمات 

 .داندالمللي را قانوني ميشوراي امنیت سازمان ملل متحد و سایر ساختارھاي امنیت بین

ترین ن کھ در دو سال گذشتھ روسیھ با مسئلھ اوکراین مواجھ بوده و مھمبا توجھ بھ ای
در پی اعالم . نگرانی مسکو در اوکراین، عضویت احتمالی اوکراین در ناتو بوده است

طرفی پارلمان اوکراین کھ با اکثریت مطلق نمایندگان پذیرفتھ شد و اعالم لغو موضع بی
توجھ بھ اینکھ موضوع گسترش بھ شرق و نزدیکی  آمادگی آن برای پیوستن بھ ناتو و با

اخیر از سوی سران ناتو و  ای است کھ طی دو سالترین مسئلھبھ مرزھای روسیھ مھم
ھای صورت گرفتھ علیھ کرملین، روسیھ دکترین کشورھای غربی و با توجھ بھ تحریم

و و ایاالت متحده در این دکترین جدید، نات. صفحھ اعالم نمود 29جدید نظامی خود را در 
آمریکا بعنوان دشمن شماره یک روسیھ معرفی شدند کھ در این بین واکنش مقامات 

 ).1393چاپشلو،دلیران(آمریکایی، ناتو و اوکراینی را بھ ھمراه داشتھ است

ای یا ھستھ تواند بھ تالفی استفاده از سالحدر این دکترین نظامی آمده کھ روسیھ می
کھ تھدیدی علیھ این کشور باشد، علیھ موجودیت روسیھ یا متحدین آن  ھای متعارفسالح

این دکترین برای اولین بار بھ این نکتھ اشاره . ای خود استفاده کندباشد، از سالح ھستھ
ھای استراتژیک استفاده کند، تواند بعنوان عاملی بازدارنده از سالحکرد کھ روسیھ می

مھر (. ھا بھره خواھد گرفتو چھ زمانی روسیھ از این سالح کھ اشاره کند چگونھبدون این
در این سند ھمچنین یادآورشده است تصمیم در مورد استفاده از سالح ) ٠۶/١٠/٩٣، نیوز

در این دکترین مفاد استفاده . تواند بگیردجمھوری این کشور میاتمی در روسیھ را رئیس
ھای تسلیحات است؛ نمونھ 2010در سال از تسلیحات اتمی ھمانند مفاد دکترین پیشین 

ھای ھا، بمبھای کروز زیردریاییزمین، موشکبھھای زمینمتعارف دقیق، موشک
ھمچنین از تحوالت اوکراین، وقایع شمال آفریقا، . ای استرھگیر و حمالت توپخانھ

 ).٠٧/١٠/٩٣ ،اسالم تایمز(سوریھ، عراق و افغانستان بعنوان تھدیدھای تازه یاد شده است

شمال خواھد یکی از وظایف اصلی ارتش روسیھ تأمین منافع ملی این کشور در قطب
آید و این ای استراتژیک برای تامین انرژی آینده روسیھ بشمار میشمال منطقھقطب. بود

 .کشور از جملھ با آمریکا و کانادا بر سر این موضوع اختالف دارد

احتمال حملھ گسترده نظامی بھ خاک فدراسیون  براساس نسخھ جدید دکترین نظامی،
ھا، تھدیدات نظامی علیھ روسیھ گیریروسیھ کاھش یافتھ است، ولی در برخی جھت

ترین خطرات، تروریسم و اقدامات برخی افراد و افزایش یافتھ است کھ از اصلی
اندن ھا بصورت آشکار یا پنھان، بھ سمت آسیب رسھا ذکر شده است کھ ھدف آنسازمان

 .گیری شده استبھ استقالل، تمامیت ارضی و نقض وحدت ملی در روسیھ جھت
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طبق دکترین جدید نظامی، برغم کاھش احتمال بروز حملھ گسترده نظامی بھ روسیھ، 

ھای برخی تھدیدات نظامی علیھ این کشور افزایش یافتھ است کھ شامل استقرار سامانھ
ھای مربوط بھ استقرار ملھ جھانی و طرحدفاع ضد موشکی آمریکا، تحقق دکترین ح

 .شودسالح در فضا می

ثباتی اوضاع در دکترین نظامی روسیھ ھمچنین افزایش توان بالقوه نظامی ناتو و بی
برخی مناطق جھان را یک تھدید نظامی برای این کشور ارزیابی کرده است و در عین 

ھا فع ملی روسیھ بھ گسترش ھمکاریکننده از مناحال بعنوان اقدامات بازدارنده و حفاظت
برزیل، روسیھ، ھند، چین و (با کشورھای دوست، از جملھ در چھارچوب گروه بریکس

، سازمان پیمان امنیت جمعی، جامعھ کشورھای متحدالمنافع، سازمان )جنوبیافریقای
ھای شانگھای و سازمان امنیت و ھمکاری اروپا و ھمچنین مشارکت راھبردی با ھمکاری

 .ستو جمھوری آبخازیا و اوستیای جنوبی اشاره شده اد

ھا سامانھ در دکترین نظامی روسیھ از چند خطر سخن بھ میان آید کھ یکی از آن
ھا تعادل اتمی گوید استقرار آنروسیھ می. ھای استراتژیک ضدبالیستیک استموشک

مرز یا متحد ی ھمثباتی در کشورھادر دکترین روسیھ بھ خطر بی. زندجھان را برھم می
جام (. با روسیھ و احتمال پیاده کردن قوا در این کشورھا نیز اشاره شده است

رسد یورواسیاگرایان روسی نقش اساسی در تھیھ سند دکترین بنظر می )٠٧/١٠/٩٣نیوز،
 ).،١٣/١٠/٩٣، دیپلماسی ایرانی(اندروسیھ داشتھ 2014نظامی 

ما . ھای نیابتی در مناطق مختلف استگروح دکترین نظامی جدید روسیھ پذیرش جن
ھایی از ھای نیابتی را در سوریھ، کریمھ، عراق، لبنان و حتی بخشمصادیق این جنگ
ھای نیابتی بدون موضع نیستند اند کھ در جنگھا اشاره کردهروس. جھان عرب شاھدیم
	.قائل ھستندھا در این موضوع حق مداخلھ را برای خود در واقع روس. بلکھ موضع دارند

ی جدی در اجرای این دکترین پیام خوبی برای طرفداران صلح در دنیا نیست چرا کھ وقفھ
ھای ھایی کھ بین روسیھ و آمریکا برای خلع سالحیعنی پیمان(ھای سالت یک و دوپیمان

ھای گرچھ ھنوز این دو کشور خلع سالح. ایجاد خواھد کرد) کشتار جمعی بستھ شد
اند و این بھ معنای حفظ، توسعھ و حتی ھای شیمایی را انجام ندادهحخطرناکی مثل سال

 )1393پیشھ،فالحت(ھایی استسازی چنین سالحدقیق

 

 گسترش مواجھ با مقابل غرب

بھرحال با توجھ بھ این اسناد آنچھ کھ بیش از ھمھ در سیاست خارجی روسیھ پس از 
ھای مختلف شود، رویکردھای متناقض در دورهتجزیھ اتحاد جماھیر شوروی دیده می

دوره والدیمیر پوتین ابتدا با نگاھی بدبینانھ نسبت بھ غرب شروع شد و با حمالت . است
بینانھ و در واقع دوستی با غرب جایگزین نگاه خوش 2001سپتامبر سال  11تروریستی 

در جنگ عراق، . آن دیدگاه ھمیشگی منفی شد؛ اما این رویکرد ھم چندان دوام نیاورد
والدیمیر پوتین در کنفرانس امنیتی مونیخ بھ . روسیھ با ایاالت متحده آمریکا ھمراھی نکرد
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این امر باعث شد کھ بار . کردگیری شدت در مقابل غرب و ایاالت متحده آمریکا موضع
بدنبال آن . ھا بیشتر شوددیگر روابط روسیھ با ایاالت متحده آمریکا سرد گردد و فاصلھ

موضوعات مربوط بھ عراق، چچن . روابط با اتحادیھ اروپا نیز بطور محسوسی تیره شد
رش او ھمکاران غربی والدیمیر پوتین از پذی. تر کردندو اوکراین این روابط را وخیم

 .تردید داشتند

ھای غربی با دولت روسیھ موجبات دلسردی و این مسایل و ھمچنین رفتارھای دولت
سخنان وی، بعد از حملھ بھ . ھای غربی را فراھم آوردناراحتی والدیمیر پوتین از دولت

نشان داد کھ او ھنوز بھ ھمتایان غربی خود اعتماد  2004در سپتامبر سال  1مدرسھ بسالن
تر ھستند و از نی ندارد و آنھا را متھم بھ این کرد کھ خواھان یک روسیھ ضعیفچندا
لذا بار دیگر . کنندطلبان برای این ھدف بعنوان یک وسیلھ استفاده میگراھا و جداییاسالم
والدیمیر پوتین با سپر دفاع موشکی . گیری سیاست خارجی روسیھ تغییر یافتجھت

کرد، انتقادھا از غرب و ایاالت متحده آمریکا افزایش یافت  ایاالت متحده آمریکا مخالفت
 ).153-154: 1390عمادی،(را مطرح کردند ٣١بنوعی کھ برخی جنگ سرد جدید

	

 گرایان در قبال بحران اوكراینسیاست خارجي ملی -د

مسکو بھ مناسبت سیصدمین سالروز پیوستن اوکراین بھ امپراتوری  ١٩۵۴در سال 
عنوان ھدیھ بھ جمھوری اوکراین واگذار کرد کھ یک حرکت نمادین روسیھ، کریمھ را ب
نیز  ١٩٩١پس از استقالل اوکراین در سال . (Arutunyan,2014)توصیف شده است 

کریمھ،  ٢٠١۴شد اما در بحران سال کریمھ بخشی از کشور مستقل اوکراین محسوب می
در . جدایی از اوکراین شدندمقامات این منطقھ با حمایت نیروھای نظامی روسیھ خواستار 

اعالمیھ استقالل کریمھ و سواستوپل منتشر شد و پنج روز بعد یک  ٢٠١۴مارس سال  ١١
 ,RT News, 17 Mar)پرسی از مردم کریمھ برای پیوستن بھ روسیھ برگزار گردیدھمھ

مارس منطقھ خودمختار خود را جمھوری کریمھ اعالم  ١۶مسئوالن کریمھ روز . (2014
و ھمچنین از سازمان ملل خواستند تا آن را بعنوان یک کشور مستقل و خودمختار کردند 

جمھوری روسیھ نیز در حکمی بھ رسمیت والدمیر پوتین رئیس. بھ رسمیت بشناسد
 .جزیره کریمھ را امضا کردشناختھ شدن استقالل شبھ

رسما  یک روز پس از بھ رسمیت شناختن استقالل کریمھ توسط والدیمیر پوتین، وی
کاخ کرملین روسیھ با . جزیره کریمھ بھ روسیھ را امضا و تأیید کردتوافقنامھ الحاق شبھ

جمھور روسیھ از دولت و پارلمان این کشور خواست چنین انتشار سندی اعالم کرد رئیس
در . ای را بجا و مناسب خواندای را بھ تصویب برسانند و تأیید چنین توافقنامھتوافقنامھ

مجلس نمایندگان روسیھ نیز، با پیوستن جمھوری کریمھ بھ روسیھ موافقت  مارس ٢٠
جمھور وقت ، والدیمیر پوتین، رییس2014مارس سال  ٢١بدنبال آن در روز جمعھ، . کرد

جزیرۀ کریمھ بھ خاک این کشور را روسیھ، مصوبۀ پارلمان روسیھ در مورد الحاق شبھ
 خبر آنالین،(نظر قوانین روسیھ رسمیت یافت امضا کرد و بھ این ترتیب، این مصوبھ از
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شود سیاست خارجی روسیھ در قبال اوکراین در در ادامھ تالش می). ،٩٣/٢٨/٠۴

 .چھارچوب محورھای رئالیسم نئوکالسیک مورد تجزیھ و تحلیل قرار گیرد

 

 احساس ناامنی در پرتو آنارشی

جنوب و بویژه از سمت  گیری روسیھ، این جغرافیا با تھاجم ازاز ھمان آغاز شکل
ای در شکل دادن بھ حس کنندهاین واقعیت تاریخی نقش تعیین. رو بودمناطق غربی روبھ

ھمین آگاھی بھ ناامنی تاریخی موجب شده . ھا داشتھ استناامنی تاریخی در میان روس
ای در نظر بگیرند و ھا برای توسعھ ارضی جایگاه استراتژیک ویژهاست کھ روس
طلبانھ خود را دارای ماھیت ھا اقدامات توسعھمین منطق بوده است کھ روسبراساس ھ

). 86: 1393دھشیار،(دانندتدافعی عنوان کرده و آن را فاقد الزامات تھاجمی می

رسد سیاست خارجي روسیھ تحت رھبري دیمیتري مدودف نیز براین بنظر ميعالوه
ي كردن و امنیتي كردن روابط گرایي، تجارمبتني بر اصولي نظیر پساایدئولوژیك

این سیاست معلول چند عامل مھم . اي در چھارچوب نمایش قدرت باشدالمللي و منطقھبین
نخست آنكھ مقامات كرملین بھ دركي درست و جدي از رقابت سیاسي و اقتصادي . است

دانند كھ آنھا بخوبي مي. اندمیان ایاالت متحده آمریكا، اتحادیھ اروپا، چین و روسیھ رسیده
ھاي پساكمونیستي از طریق ھاي روسیھ بمنظور افزایش نفوذ در حوزهمخالفت با كوشش

ھاي اخیر گسترش ھاي كشورھاي مجاور و بازیگران و نھادھاي خارجي طي سالدولت
گذاري و بر این اساس كاھش نقش روسیھ بعنوان شریك مسلط بر سرمایھ. یافتھ است

ھاي دیگر ناشي تا حد زیادي از ھمین تالش قدرتتجارت خارجي ھمسایگان خود 
ي اند كھ براي ھمگرایي با ھمسایگان خود باید بھ ارائھھا دریافتھدر نتیجھ روس. شودمي

ي ھمگرایي صورت روسیھ توان رقابت با ایدهدرغیراین. یك طرح نوین و جامع بپردازند
 .اروپایي را از دست خواھد داد

گر باشد تواند در قبال برخي از مسائل نظارهرئالیسم روسي نميبا توجھ بھ این نكات، 
ھاي طي سال. یكي از این مسائل، گسترش ناتو بھ شرق است. و یا با آنھا بنوعي كنار بیاید

ھا ھمواره نگراني خود را از گسترش ناتو بھ شرق و بخصوص عضویت گذشتھ، روس
ي دیگري كھ بخصوص مسئلھ. اندز داشتھي نظامي ـ امنیتي ابرااوكراین در این اتحادیھ

ھا را بھ خود مشغول كرده بود، استقرار سامانھ دفاع طي چند سال اخیر ذھن روس
این احساس ناامنی منجر بھ آن شده است کھ روسیھ تحمل . شرقي استموشكي در اروپاي

 .تغییرات در ساختار سیاسی اوکراین را نداشتھ باشد

 

 لویتقدرت نظامی بھ مصداق او

تاکنون در روسیھ بیش از ھر زمان دیگری در دوران  2007از آغاز سال 
ھای اخیر گیریجھت. اندپساشوروی، نظامیان بھ خودنمایی در عرصھ سیاست پرداختھ

سخنرانی تند والدیمیر پوتین در . روسیھ حکایت از تغییراتی نسبت بھ گذشتھ دارد
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امات روسی بھ سپر دفاع موشکی آمریکا وسومین اجالس امنیتی مونیخ، واکنش مقچھل
، ٣٢)ایافسی(شرقی، تعلیق عضویت روسیھ در پیمان نیروھای متعارف اروپادر اروپای

ھای انگلیسی در تالفی اقدام انگلیس، رقابت با ایاالت متحده آمریکا بر سر اخراج دیپلمات
ھمگی نشان از پیمای روسی، شمال و اعالم شروع بکار ناوگان ھواپیمایی قارهقطب

برخی این تحوالت را چھ در داخل و . سیاست جدید روسیھ در قبال تحوالت جھانی دارد
 )1386واعظی،(. کنندچھ در خارج بھ وضعیت جنگ سرد جدید تعبیر می

 

 اھمیتالمللی کمنھادھای بین

المللی ھای بینای و غیرمستقل نھادھا و سازمانگرایان کالسیک بر نقش حاشیھواقع
ھای ھا یا ناتوانند و یا عاملی در دست قدرتآنان بر این باورند کھ سازمان. کنندتاکید می
ھای زیادی از سوی نھادھای گیری بحران در کریمھ، تالشاز ابتدای شکل. دیگر
در . المللی بویژه اتحادیھ اروپا برای پایان دادن بھ بحران اوکراین صورت گرفتھ استبین

اما روسیھ بھ ھیچ یک از . ھایی نیز از سوی سازمان ملل ارائھ شده استحلاین میان راه
ھا ھا توجھی نکرده و بدون در نظر گرفتن عواقب بعدی، بھ افزایش درگیریحلاین راه

 .زنددر شرق اوکراین دامن می

	

 گیرینتیجھ

در بررسي اصول حاكم بر رفتار سیاست خارجي روسیھ در بحران اوکراین كھ 
شوند، الملل و محیط پیرامون روسیھ ناشي ميھاي موجود در نظام بینعموما از واقعیت

ھاي این ي محكم و معناداري میان اصول رئالیسم کالسیک و دكترینیابیم كھ رابطھدر مي
كند با ایفاي نقش مؤثرتر در معادالت سیھ تالش ميبر این اساس رو. كشور وجود دارد

ھاي بھ ھمین سبب نیز طي سال. جھاني، از نظر استراتژیکي نیز مستقل عمل نماید
گذشتھ، سیاست خارجي روسیھ نمایانگر استفاده از ابزار گوناگون جھت دستیابي بھ 

اده از منابع و رھبران کرملین بارھا بھ ضرورت استف. اھداف و مقاصد مسكو بوده است
در این راستا . اندھاي گوناگون قدرت جھت دستیابي بھ مقاصد خود اشاره نمودهروش

سومین دكترین نظامي روسیھ نیز بھ منظور مقابلھ با تھدیدھاي موجود در پیرامون امنیت 
 .و منافع ملي روسیھ، طرح و تبیین شده است

. کندمواقع بحرانی فراھم میاین دکترین فضا را برای اقدامات قاطع روسیھ در 
استفاده از تسلیحات اتمی، حفظ موازنھ در منطقھ و حفاظت از منافع مسکو حتی بھ بھای 

بحران اوکراین و . ھای دکترین مذکور استورود نظامی بھ کشور اوکراین از جملھ آموزه
سھ . آفرینی روسیھ در کریمھ  نمودی از عینیت یافتن دکترین جدید روسیھ استنقش

قدرت "و "المللیاھمیتی نھادھای بینکم"،"احساس ناامنی در پرتو آنارشی"موضوع کلیدی
کھ در رئالسم کالسیک و افکار توسیدید، نیکولو ماکیاولی،  "نظامی بھ مصداق اولویت
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کارل فون کالزویتز، توماس ھابز، لئوپولدرنک و فردریک ماینک بھ وضوح قابل 

 .گیری استسبت بھ حوادث اوکراین نیز ملموس و قابل رهمشاھده است در رفتار روسیھ ن
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