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چکیده
تحوتت جدید در مواسبات روسویه و غورب و نقوش کورملین در حوواد
جهانی ،بار دیگر مسوله اهداف سیاس

خارجی روسیه و چشمانداز جایگاه

جهانی روسیه را به میان آورده اس  .در حالیکه در دهوه  ،١990وداع بوا
جاهطلبیهای جهانی و تالش برای همگرایی با بوازیگران غربوی ،درونمایوه
اصلی سیاس خارجی کرملین بود؛ به دنبال به قودرت رسویدن وتدیمیور
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پوتین و در هزاره جدید ،تالش برای احیای موقعی قدرت روسیه بهعووان
بازیگری جهانی ،ویوگی عمده سیاس خوارجی روسویه بووده اسو  .ایون
احیای موقعی  ،با چالشهای موطقهای و فراموطقهای مواجه شوده اسو .
در این نوشتار به این پرسش میپردازیم کوه گفتموان اوراسویاگرایی ،چوه
اهدافی را در سطح موطقهای و جهانی برای روسیه ،حائز اهمی میکود و
کرملین در تحقق این اهداف چه فرص ها و موانعی را در پیشرو دارد؟ در
پاسخ میتوان گف اعاده موقعی قدرت بزرگ در جهان و احیای بازیگری
بیرقی در موطقه « خارج نزدیک» ،از اهودافی اسو کوه در چهوارچوب
گفتمان اوراسیاگرایی دنبال میشود؛ ولی واقعیات روابط قدرت و سیاسو
بینالملل ،مغایر با اوراسیاگرایی اسو و در آیووده مویتووان انتظوار افوول
اوراسیاگرایی را در سیاس خارجی روسیه داش .

واژه های کلیدی :روسیه ،اوراسیاگرایی ،نفوذ موطقهای ،بازیگری جهوانی،
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امکانات و موانع

مقدمه
به دنباف فروپاشی اتحاد شوروی ،روسیه به عنوان جانشین ابرقدرت پیشهین در پهی
بازتعریف نقش مسکو در منطقه و جهان برنمد .در تهالش بهرای بهازتعریف نقهش
کرملین به منزله بازیگری جهانی ،رویکردهای مشتلفی در پیش گرفته شد .در دههه
 ،199٠غرب گرایانی بر سر کار نمدند که نمایندگانی چون بوریس یلتسین و ننهدره
مولفه های قدرت روسیه در دستورکار داشتند .از اواخر دهه  199٠و با نغاز ههزاره
جدید ،تغییر قدرت سیاسی در روسیه و به قدرت رسیدن و دیمیهر پهوتین ،زمینهه
تغییر در راهبرد قدرتیابی و سیاست خارجی روسیه را بهه وجهود نورد .پهوتین و
همفکران او که به گفتمان اوراسیاگرایی تعلهق داشهتند ،بهر خهالف غهربگرایهان،
احیای جایگاه روسیه به مثابه قدرتی بزرگ را در پیش گرفتند و در این راه درصدد
برنمدند به منظور تحقق اهداف سیاست خارجی روسهیه ،از ظرفیهتههای داخلهی
قدرت بهرهگیرند و نیز با رویکردی عمهل گرایانهه ،از امکانهات دیگهر کشهورها از
کنند .د ر این راه ،روسیه اولویتی را بهرای حفهظ و بسه رونهدهای همگرایانهه در
قلمرو شوروی سابق در پیش گرفت .گرچه تاسیس ترتیبات و نهادهای چندجانبهه
در منطقههه «خههارج نزدیههک» روسههیه از اوائههل دهههه  199٠و در زمههان حضههور
غرب گرایان در قدرت نغاز شد؛ اما کوشش برای ارتقای همکاریهای اقتصهادی و
نظههامی -امنیتههی در بههین جمهههوریهههای شههوروی سههابق در دوره زمامههداری
اوراسیاگرایان ،اهمیت و عمق بیشتری یافت .در این بین ،برخی تحهو ت سیاسهی
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جمله غرب برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش توانمنهدهای روسهیه اسهتفاده
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کوزیروف داشتند .این گروه همگرایی با ساختارهای غربهی را بهه منظهور تقویهت
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در جمهوریهای شوروی سابق ،بهه منظهور کاسهتن از وابسهتگی بهه روسهیه و در
عوض تکاپوی ننها برای نزدیهک شهدن و ادغهام در نهادهها و سهاختارهای تحهت
رهبری غرب مانند سازمان ناتو و اتحادیه اروپا ،روندهایی واگرا را به وجهود نورد
که اقتدار منطقهای روسیه را به چالش کشید .یکی از نمونههای بارز این رونهدهای
واگرا بروز تغییرات سیاسی از طریق انقالبهای رنگی در چند جمهوری شهوروی
سابق بود .واکنش مسکو به این تحو ت که گاه مانند مورد گرجستان به خشهونت
و جنگ نیز انجامید و نیز سیاستهای قدرتطلبانه روسیه ،بیش از پیش این کشور
را در تنش و اصطکات با قدرتهای غربی قهرارداد .نوسهان و تغییهر در مناسهبات
روسیه و غرب ،حکایت از دشواری های اتشاذ راهبرد جدید قدرتیهابی از طهرف
کرملین دارد .از طرف دیگر ،روسیه در پهی تقویهت مناسهبات خهود بها پهارهای از
قدرتهای شرقی بوده است .چین و سازمان همکاری شانگهای ،روشنترین جلوه
نگاه روسیه به شرق هم به منظور اجرای برنامههای ترفیع قدرت و هم اتحادسازی
علیه غرب بوده است .در ماهها و سهافههای اخیهر ،نقهش خاورمیانههای روسهیه و
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بحران اوکراین از مواردی است که چالشهای روسیه و تالش کرملین را برای بدف
شدن دیگر بار به قدرتی جهانی ،به نحوی روشنتر به نمهایش گذاشهته اسهت .در
این میان پرسشی که خودنمایی میکنهد نن اسهت کهه رویکهرد اوراسهیاگرایی چهه
اهداف و نگرشهایی را برای سیاست خارجی و دیمیر پوتین ،پیش پا مهینههد و
این گفتمان در تحقق اهداف خود چهه مسهیری را طهی کهرده اسهت و در شهرای
جدید که بحران اوکراین و مداخله نظامی روسیه در سهوریه صهورت گرفتهه ،چهه
چشماندازی در تعامل با شرق و غرب برای روسیه به میان مینورد در پاسخ باید
رویکردهای منطقهای و جهانی روسهیه را بررسهی کهرد و ویژگهیههای مناسهبات
روسیه را در منطقه پیرامون این کشهور و نیهز بها قهدرتههای بهزرگ فرامنطقههای
شناسایی نمود .در این نوشتار استد ف میشود که گرچه امکانات و فرصهتههایی
برای افزایش قدرت و نفوذ روسیه در سطح منطقه و جهان وجود دارد ،اما برنورده
شدن اهداف اوراسیاگرایی در احیای موقعیهت قهدرت روسهیه مسهتلزم رویهارویی
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کرملین با بازیگران منطقهای و فرامنطقهای است و از این منظهر موجهد تهنشههای

بلندمدت میان مسکو و جمهوریهای شوروی پیشین و قدرتهای بزرگ از سوی
دیگر خواهد شد .همننین تاکید میشود که «شرق» بهعنوان نلترناتیوی اسهتراتژیک
برای روسیه در برابر غرب مطرح نیست و لهذا ایجهاد نهادههایی بهه سهبک دوران
جنگ سرد در برابر غرب ،برای روسیه بسیار دشوار است .از این منظر جنگ سهرد
جدید نیز برخالف نظر برخی کارشناسان نامحتمهل اسهت و مشهکالت روسهیه بها
شرق و عملگرایی مسکو ،به تفاهم و چانهزنی کرملین بها غهرب منجهر مهیشهود؛
روندی که اقتدارگرایی و قدرتطلبی اوراسیاگرایان را به شدت به چالش میکشهد
و اوراسیاگرایی را در نستانه زواف قرارمیدهد.
 .1چارچوب مفهومی
در تبیین سیاست خارجی و دیمیر پوتین ،میتوان از مفهوم اوراسهیاگرایی اسهتفاده
کرد که رگهها و ریشههای نن در گذشته روسیه نیز وجود داشهته اسهت .در واقهع
ملزومات و اهداف اوراسیاگرایی منتهی شهد .در دههه  ،199٠ایهدهههایی در مهورد
احیای تفکر اوراسیایی در روسیه پس از شوروی مطرح شد .پوتین این ایهدههها را
در نظر گرفت و در مواردی مانند پیشنهاد سهافههای  2٠11و  ،2٠12بهرای ایجهاد
اتحادیه اوراسیایی جدید به کار بست .این اتحادیه به منزلهه تشهکیالتی سیاسهی و
اقتصادی ارائه شد که شامل سرزمین های شوروی سابق میشد و جهایگزین شهدن
به جای جامعه کشورهای همسو را کهه رو بهه زواف اسهت داشهت .اوراسهیاگرایی
چندنژادی روسیه را میسر میسازد .اوراسیاگرایی بقا و همزیسهتی مفههوم منحصهر
به فرد اسالوی و ارتدوکس روسی را با مردمان نسیایی و غیرروس و نیز چنهن و
قفقاز شمالی را ممکن میکند .خالصه اوراسیاگرایی احیای ایده روسیه چنهدقومی،
چندنژادی و چندمذهبی روسیه را امکانپذیر مینماید ).)Hill and Gaddy, 2013: 107
همننین در تحلیل رفتار کنونی خارجی روسیه ،زم است مبانی شکلگیهری
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اراده برای ترفیع قدرت روسیه در پی فروپاشی شوروی به تدری به مطهرح شهدن

رفتار امنیتی و سیاست خارجی این کشور شناسایی شوند .در مقایسه رفتهار امنیتهی
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خ مشی امنیتی روسیه از زمان فروپاشی روسیه قابل ذکهر اسهت .اولهین سهنت در
اندیشهورزی امنیتی روسیه ،ترس از بیگانگان و این احساس اسهت کهه روسهیه از
طرف دشمنان محاصره شده است؛ تهاجمات به روسیه از طرف کشهورهایی چهون
مغولستان ،فرانسه و نلمان در این ویژگی تاثیر داشتهاند .دومهین خصیصهه اندیشهه
امنیتی روسیه که با ویژگی اوف مرتب است ،اشهتهای سهیری ناپهذیر روسهیه بهرای
امنیت است که خود را در توسعه مناطق حائل از قبیل کارکرد پیمان ورشهو نشهان
می دهد .امروزه این گرایش در قالب همکاری نظامی به رهبری روسیه در سهازمان
پیمان امنیت جمعی و در همکاری با چین در قالهب سهازمان همکهاری شهانگهای
نمود دارد .سومین خصلت اندیشه امنیتی روسهیه ،احسهاس برتهری اسهت کهه در
اشاره به موقعیت منحصر به فرد روسیه و نقش راهبر نن در جهان بهروز دارد .ایهن
مفهوم که به اصطالح نظریه رم سوم خوانده میشود -به معنای پیشقراوف سیاسهی
و مذهبی جهانی پس از زواف رم و قسهطنطنیه -در زمهان تزارهها وجهود داشهت و
تحت حکمرانی مارکسیستی -لنینیستی اتحاد شهوروی تهداوم یافهت .ایهن اندیشهه
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تحت زمامداری پوتین و مدودف و با این تاکید که روسیه قهدرتی بهزرگ اسهت و
دیگر اجازه نمیدهد توس غرب نادیده گرفته یا تحقیهر شهود ،احیها شهده اسهت.
خصیصه چهارم که بیشتر ماهیتی داخلی دارد ،این واقعیت است که روسیه میراثهی
از سنت دموکراتیک ندارد ،بلکه بهرعکس سرسهپردگی بهه دولهت رواج دارد .ایهن
ویژگی در بازگشت پوتین به قدرت متمرکز تحت استد ف امنیتهی و بها ایهن عهذر
جلوه یافت که تهدید تروریسهم ،نهادههای دموکراتیهک را محهدود سهاخته اسهت.
خصائص مزبور سبب شدند که امپراتوری روسهیه حهدود  12٠٠سهاف در اوراسهیا
توسعه یابد و به مناطقی چون سیبری ،قفقاز و نسیای مرکزی گسترش یابد .روسیه
در ساف  1991و با انحالف پیمان ورشو در جو ی و اضمحالف شوروی در دسامبر،
مناطق حائل خود را در غرب از دست داد .تاثیر ذهنهی مهرگ امپراتهوری روسهیه/
شوروی ،عاملی تاثیرگذار بر اندیشه ورزی امنیتی در سافهای بعهد کهه خه مشهی
امنیتی پوتین و مدودف را نیز متاثر ساخته است ،شد).) Haas, 2010: 3
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بدف شدن دوباره به قدرتی بزرگ ،در فرهنگ استراتژیک روسیه نیهز جایگهاه

رفیعی دارد و این امر به احیای گفتمانهای بس قهدرت از جملهه در چههارچوب
اوراسیاگرایی مدد رسانده است .فرهنگ اسهتراتژیک کهه یکهی از اولهین ابتکهارات
نظری درون انتظام علوم سیاسی رواب بینالملل بهوده اسهت ،بهه بعهد مفههومی و
معنایی سیاست خارجی و امنیتی اشاره دارد .فرهنگ استراتژیک در مهورد فرهنهگ
سیاسی در سطح نشبگان سیاسی و ناظر است بر دیدگاه ننهها در مهورد توسهل بهه
زور و برداشتهای ننها از فرصتها و نسیبپذیریهای امنیتی و شهاید سرنوشهت
امنیتی کشور .صاحبنظران در این حوزه در مورد روسیه اسهتد ف کهردهانهد کهه از
ننجا که این کشور اقلیمی خشن و وسعتی زیاد دارد و فاقد مرزهای طبیعی تدافعی
است ،ناچار است به نسبت دیگر قدرت های بزرگ ،هزینههای بسیار بیشتری برای
تولید و برای امنیت بپردازد .نبوهوای روسیه برای کشاورزی حتهی از کانهادا نیهز
نامساعدتر است و از این نظر و به لحاظ تراکم جمعیتی ،شبیه مغولستان و گرینلنهد
منحصر به فرد در دوره تزارها و دلیل ساختاری ظهور مجدد روسیهای قدرتمنهد و
سرمایهداری دولتی در دوره پوتین محسوب میشوند .این تحلیل بیان مهیدارد کهه
ایدئولوژی پوتین ،پدرسا ری ،توانمندی دولت و موقعیت قهدرت بهزرگ را بهرای
روسیه تروی میکند ).)Skak, 2010: 141-142
به طور خالصه ،ژئواسهتراتژی روسهیه گرچهه در دوره معاصهر شهکل گرفتهه
است ،ولی مبتنیبر سنتهای بسیاری است که در دوره قبل از انقالب اکتبهر 1917
و نیز در دوره شوروی سابق شهکل گرفتههانهد .در ارزیهابی نفهوذ ژئوپولیتیهک بهر
مهمتههرین ننههها عبههارتانههد از غههربگرایههی ،اوراسههیاگرایی ،و مههدف ژئوپولیتیههک
پرگماتیک .غربگرایهی در ابتهدا طهی قهرون هجهدهم و نهوزدهم نضه یافهت و
انگارهههای نن در میهان روشهنفکران روس سهیطره یافهت .انگهارهههای مزبهور در
دهههای  198٠و  199٠نیز بر جامعه و اندیشه سیاست خارجی روسیه مسل بود.
نموزه «اندیشه سیاسی نوین» گورباچف و «نمهوزه کهوزیرف» ،نمونههههایی از ایهن
رویکرد به شمار میروند .در این رویکرد امتیهازدهی بهه غهرب در ازای تسهامح و
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است .این ویژگیها از نظر برخهی ،دلیهل سهاختاری دولهت خشهن پاترمونیهالی و
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مساعدت غرب در نظر گرفته میشود و کماف مطلوب لیبهراف دموکراسهی و بهازار
نزاد که در مدف غربی وجود دارد ،به منزله اکسیری برای روسهیه و تضهمین کننهده
احیای اقتصادی روسیه و جذب سرمایههای خهارجی از طهرف ایهن کشهور تلقهی
میشود .با این حاف فروپاشهی شهوروی ،افهوف اقتصهادی و مهالی  1998و مسهائل
سیاسی ،حمایت از این رویکرد را در روسیه کاهش داد ).(Isakova, 2005: 14-15
در دوره ریاست جمهوری و دیمیر پوتین ،مدف یا گفتمهان اوراسهیاگرایی در
روسیه احیا شد .در قالب رویکرد اوراسیاگرایی ،فضای فیزیکی ،منابع ملی ،قهدرت
نظامی و کنترف مستقیم بر سرزمین اهمیت دارد و همننان امکان تعریف منافع ملی
براساس ایجاد قطبهای نظامی و سیاسی وجود دارد .در قالب مدف اوراسهیاگرایی
میتوان از ژئوپولیتیک عملگرایانه یا سازگاری سازنده نیز نام برد .این رویکهرد در
دوره پههوتین مطههرح شههد .در حههالیکههه در دوره یلتسههین ،روسههیه کههاهش فضههای
اسههتراتژیک خههود را تجربههه مههیکههرد ،در دوره پههوتین ،احیههای روح و سیاسههت
اوراسیایی اهمیت یافت .روسیه خود را پلی میان قارهها میبینهد کهه دسترسهی بهه
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بازارهای جهانی از اروپا تها اقیانوسهیه را تسههیل مهیکنهد .در قهرن بیسهتویهک،
اوراسیاگرایی بیش از همیشه بهعنوان مدف درگیری استراتژیک روسیه به میان نمده
است .از جمله ویژگیهای مدف اوراسیاگرایی یا ژئوپولیتیک عمل گرایانه عبارتاند
از :کارنمدی اقتصادی؛ بهرهگیری کارنمدتر از میرا

ژئوپولیتیک شوروی؛ نگهاه بهه

تسلیحات هستهای به منزله عنصر اساسهی بازدارنهدگی؛ بههرهگیهری حهداکثری از
مزایای ژئواکونومیک؛ عملگرایی ،از جمله به شکل بازسهازی روابه بها متحهدین
سابق؛ و توسعه ژئوپولیتیک از طریق گسترش حضور و تقویت پایگاهههای نظهامی
در خارج).(Isakova, 2005: 15-16
 .2بازتاب اوراسیاگرایی در خارج نزدیک
روشنترین نمود اوراسهیاگرایی را در سیاسهت کهرملین در منطقهه پیرامهونی و در
قلمرو شوروی سابق میتوان یافت .روسیه بهرغم محتوای رفیع اصهوف دکترینهی و
نظری ،یک وجه مشترت را در رویکردهای سیاست خارجی خود دنباف مهیکنهد و

 188نن عبارت است از افزایش نفوذ بهینالمللهی خهود .در ایهن رویکهرد ،نننهه بهرای

کرملین بیشترین اهمیت را دارد ،در اختیار داشتن و نظارت بهر منطقهه کشهورهای
مستقل مشترتالمنافع و برون نگه داشتن غرب به ویژه ناتو از ایهن منطقهه اسهت.
شناسایی بینالمللی روسیه به منزله قدرتی بزرگ و حمایت از روسهها در خهارج،
یکی از اهداف کسب حمایت داخلی از رهبری سیاسی در کرملین نیهز هسهت .بها

این وجود ،بسیاری از کشهورهای مسهتقل مشهترت المنهافع 1و سهایر همسهایگان،
روسیه را بیش از ننکه قدرت بهزرگ خیرخهواه قلمهداد نماینهد ،بهه مثابهه قهدرتی
بزرگ 2میبینند که امنیت و حاکمیت ننها را تهدید میکند .رهبری روسیه در عمل،

سیاست خارجی عملگرایی را پیش مهیبهرد و بیشهترین بههره را از فرصهتههای
موردی میبرد .مسکو در سیاست بینالملل ،همننان بازی موازنهسهازی را اجهرا و
در جریان نن از شکاف حریفانش استفاده میکند و به جهای چندجانبههگرایهی بهه
رواب دوجانبه اهمیت میدهد که در نن میتواند بر شریک ضعیفتر برتری یابهد.
ولی گزینه کاربرد ابزار نظامی را به ویژه در کشورهای مستقل مشترت المنهافع کهه
قدرت نظامیاش در این منطقه مهیب است ،حفظ میکنهد .در حهالیکهه در اوائهل
هزاره جدید ،درگیری روسیه در منطقه برای مقابله با جداییطلبهی بهود ،بهه دنبهاف
جنگ  2٠٠8با گرجستان ،این درگیری برای حمایت از روسها در خارج صهورت
میگیرد .در واقع روسیه که در سیاست خارجی خود فاقد هوی های جذاب اسهت
به چماق روی مینورد ،هرچند این رویه چندان ههم مهوثر نبهوده اسهت

Oldberg,

).)2010: 54
نظر میرسد وضعیت در حاف بدتر شدن است .از نظر مسکو ،چشهمانهداز حضهور
مستقیم ناتو در مجاورت این منطقه پرنوسان و درگیر شدن در تالشههای ارتقهای
دموکراسی ،تهدیدی برای ثبات به شمار میرود .به طهور کلهی اههداف روسهیه در
قفقاز عبارت اند از جلوگیری از تقسهیم شهدن نظهارت روسهیه بهر قفقهاز شهمالی،
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قفقاز شمالی به ویژه منطقهای است که کنترف دولتی در نن رقیهق اسهت و بهه
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روسیه در مرتبه اوف ،به منظور تحقق اهداف خود از ابزار سیاسی استفاده مهیکنهد،

)1. Commonwealth of Independent States (CIS

189 2. Big Power

مقاومت در برابر حضور و نفوذ ایا ت متحده در قفقاز جنوبی و همزمهان صهیانت
از برتری کرملین در این منطقه است .به حداکثر رساندن کنترف بر مسهیرهای نفهت
و گاز ،اعاده نقش روسیه به منزله مدلی فرهنگهی و پاسهداری از زبهان روسهی بهه
مثابه زبان منتشب خارجی در قفقاز ،از دیگر اهداف کرملین در جنهوب محسهوب
میشوند ).(Trenin, Spring/Summer, 2009: 147
قابل انکار نیست که مناظره بین اوراسهیاگرایان و دیگهران ،بششهی از عرصهه
سیاسی روسیه باقی مانده است .این مناظره که راجع بهه خه سهیر مناسهب بهرای
سیاست خارجی روسیه است ،درتهای متفاوت را از چگونگی نیل به نننه قاطبهه
نشبگان روس میخواهند ،یعنی شناسهایی و احتهرام بهه روسهیه بهه منزلهه بهازیگر
بینالمللی جدی ،بازتاب میدههد .از دیهد اوراسهیاگرایان کهه در ههزاره جدیهد در
روسیه قدرت بیشتری یافتند و در جنگ  2٠٠8گرجستان نیهز نقشهی کلیهدی ایفها

نمودنههد از جملههه رهبههر اوسههتیای جنههوبی ،ادوارد کوکههویتی 1عضههو جنههبش

اوراسیاگرای بینالمللی 2وابسته به الکساندر دوگین 3بوده و خود دوگین از جنهگ
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گرجستان و شناسایی نبشازیا و اوستیای جنوبی از طرف روسهیه حمایهت نمهود).
جنگ یاد شده باور ننها را ابرام میکند که غرب تنها زمانی روسیه را جدی خواهد
گرفت که این کشور متکی به خود باشد .دوگهین تشهدید فشهار بهر گرجسهتان در
قفقاز جنوبی که به نظر وی خ مقدم کوششهای امریکا برای محاصره و از میهان
برداشههتن روسههیه بههه مثابههه قههدرتی بههزرگ بههه شههمار مههیرود ،جانبههداری نمههود.
اوراسیاگرایان و حامیان ننها در حکومت روسیه ،اهمیتهی بهرای واکهنش غهرب بهه
جنگ گرجستان قائل نبودنهد و پیوسهتن بهه نهادههای زیرسهیطره غهرب از جملهه
سازمان تجارت جهانی را فاقد ارزش زیاد برای مسهکو مهیدانسهتند و حرکهت بهه
سمت استقرار نظام اقتصادی دولتی و اولیگارشیک مبتنیبر نظارت دولت را ترجیح
میدهند .هر تالش برای تغییر وضع موجهود ژئوپولیتیهک ماننهد تسهریع عضهویت
گرجستان و اوکراین در ناتو ،دستاویزی را به تندروهای روس میدهد تا نهزاع بهر
1. Eduard Kokoity
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2. International Eurasianist Movement
3. Aleksandr Dugin

سر سرنوشت دیگر بشش های جامعه کشورهای مستقل مشترتالمنهافع را تشهدید
کنند .اوراسیاگرایان با توجهه بهه واکهنش ضهعیف غهرب ،اطمینهان یافتنهد کهه در
بیثباتیهای فزونتر دست برتر خواهند داشت .به ویژه امکهان دارد اوکهراین تکهه
تکه شود ،اگر ناچار شود یکبار برای همیشه تصمیم بگیرد که با روسیه و یا با نهاتو
هم سرنوشت گردد و دوگین و حامیانش خرسند خواهند شد که فرایند تکهه تکهه
شدن را تشویق نمایند؛ اگر غرب فرصت این کار را به ننهان بدههد

Mankoff, 2009:

).)297
حفظ و بس قدرت کرملین در قلمرو شوروی سابق ،مستلزم وجود ترتیبهات
منطقهای تحت رهبری روسیه است .به همین انگیهزه در ههزاره جدیهد و در زمهان
حاکمیت اوراسیاگرایان در روسیه نیز ،تالشها برای همگرایی در قلمهرو شهوروی
سابق تداوم یافت .نمونه این تالشها ،کوشش برای ایجاد فضای اقتصادی واحهد

1

سر مفهوم فضای اقتصادی واحد بهه توافهق رسهیدند .متحهد شهدن سهرزمینههای
گمرکی ،به کار گرفته شدن سازوکارهای تنظیم اقتصادی مبتنیبهر اصهوف مشهترت،
تضمین انتقاف کا  ،خدمات ،سرمایه و نیروی کار از برنامههای ایجاد این فضا بوده
است .سیاستهای پولی مشترت و تجارت خارجی مشترت نیز در قالب ایهن فضها
تنظیم می شود .فضای اقتصادی واحد از یک طهرف نشهان دهنهده تغییهر رویکهرد
روسیه به همگرایی در دوره پوتین است؛ چرا که سیاست همگرایی عمهلگراتهر و
منعطفتر شد و از طرف دیگر حکایت از تداوم در خ مشی مسکو در سافههای
ویژه با کشورهای مستقل مشترت المنافع دست نیافته اسهت .تحهو ت حکایهت از
نن دارند که روسیه نماده است هزینه طرح مجهدد ادعهای منطقهه نفهوذ در فضهای
شوروی سابق را بپردازد .مسکو با پرداخت هزینه از جمله در مناسهبات بها غهرب،
امید میبرد کشورهای منطقه را بهه همگرایهی در قالهب موافقتنامههههای مهوردنظر
روسیه سوق دهد .کرملین امید دارد هزینههههایی کهه از نظهر اقتصهادی ،امنیتهی و
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با مشارکت روسیه ،بالروس ،اوکراین و قزاقستان بود .طرفهها در سهاف  2٠٠3بهر

)191 1. Single Economic Space (SES

ژئوپولیتیکی متحمل میشود ،با اعماف نقش رهبری در منطقه و به موازات تقویهت

موقعیت روسیه در عرصه بینالمللی ،جبهران شهود .اجتمهاع اقتصهادی اوراسهیا 1و
فضای اقتصادی واحد که قصد حرکهت از منطقهه تجهارت نزاد اولیهه بهه اتحادیهه
گمرکی و اتحادیه جهامع اقتصهادی را بازتهاب مهیدهنهد ،همگرایهی محهدودتر و
کاربردیتر را در منطقه نشان مهیدهنهد .درت کارکردگرایانهه از فراینهد همگرایهی
اقتصادی و تجربه اتحادیه اروپا ،زمینهساز این نرزو برای همگرایی اقتصادی است.
احیای موقعیت رهبری بیچون و چرای مسکو در منطقه پیرامونی ،که محور تاکیهد
شده سیاست خارجی روسیه است ،به واسهطه اینگونهه همگرایهی هها امکهانپهذیر
میشود ).(Vinokurov, 2007: 43- 44
در میان ترتیبات جمعی منطقهای ،جامعه کشورهای مستقل مشهترت المنهافع،
اجتماع اقتصادی اوراسیا و سازمان پیمان امنیهت جمعهی ،نهادههایی چندجانبهه بهه
شمار می روند که کارکرد عمده ننها مشروعیت دادن بهه بلنهدپروازیههای روسهیه
برای رهبری در منطقه است و سازمان همکاری شانگهای از طرف روسیه بیشتر به
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منظور نظارت و تعدیل نفوذ چین در منطقه مورد اسهتفاده قرارمهیگیهرد .بنهابراین
نهادهای مزبور برای برنوردن اهداف روسیه و چندجانبهگرایی ابزاری ،موجودیهت
و موضههوعیت دارنههد و تحقههق چندجانبهههگرایههی راسههتین را در منطقههه بایههد بهها
چالشهایی مواجه دانست .گرد هم نوردن کشورهای نامتجانس به لحهاظ سیاسهی،
اقتصادی و فرهنگی فاقد معیار اقدام هماهنگ کشهورها اسهت و ایجهاد لنگرگهاهی
برای اقدام مشترت ناکام مانده است .بسیاری از اعضهای ایهن نهادهها ههراس نن را
دارند که سیطره مسکو ،ننان را بدف به گروگان روسیه سهازد و لهذا بهرای گریهز از
این وضعیت میکوشند .این ویژگی یکی از د یهل کامیهابی نهادههای منطقههای در
قلمرو شوروی سابق در ایجاد تجارت نزاد ،به وجود نوردن نیروهای حافظ صهلح
و کمک متقابل امنیتی اعضا به یکدیگر است .مهمتهرین مسهائل تجهاری در قالهب
پیمانهای دوجانبه تعیین تکلیف شده اند و در زمینه امنیتی نیز سازمان پیمان امنیت
جمعی در اساس به عنوان چتری چندجانبه بر ترتیبهات دوجانبهه اعضها بها روسهیه
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)1. Eurasian Economic Community (EurAsEC

عمل کرده است .عملیات حفظ صلح جامعه کشورهای مستقل مشهترتالمنهافع در
نبشازیا نیز به رغم تالش های اولیه مسکو برای تبدیل نن حداقل به شکلی نمهادین
به اقدامی چندجانبه ،در کلیه جنبههای نظارت سیاسی ،فرمانهدهی و گهزارشدههی
نظامی و تامین نیرو ،روسی باقی ماند .تکاپوهای مکرر به منظور بهبهود رویههههای
تصمیم گیری در نهادهای جمعی مزبهور بهه دلیهل ههراس اعضها از کنهار گذاشهتن
حاکمیت خود به سود روسیه و همننین به دلیهل اکهراه مسهکو در پهذیرش رونهد
محتمل کاهش نراء مطلوب خود ،عقیم ماندهاند .لذا دوجانبههگرایهی در منطقهه بهر
چندجانبهگرایی برتری هژمونیک دارد).) Zagorski, 2009: 55
بدین ترتیب ،روسیه و سایر اعضها بها توجهه بهه ناکارنمهدی موافقتنامههههای
چندجانبه ،به موافقتنامههای دوجانبه روی نوردهاند که البته بسیاری از ننها نیز اجرا
نشدهاند .روسیه با نیم نگاهی به ایجاد اتحادیه گمرکی ،بهه انعقهاد موافقتنامههههای
با تاجیکستان در  1998پرداخت .این تحو ت بود که زمینه ایجاد اجتماع اقتصادی
اوراسیا را در اکتبر  2٠٠٠مهیا نمود .روسیه تا این مقطع به این نتیجه رسیده بود که
بعید است موافقتنامهها در سطح کشورهای مستقل مشترت المنافع نتای معنهاداری
بیافرینند .در این سافها چند مجموعهه درون منطقههای دیگهر نیهز شهکل گرفهت.
اجتمههاع اقتصههادی نسههیای مرکههزی در  ،1994از جانههب قزاقسههتان ،قرقیزسههتان و
ازبکستان بنا نهاده شد و تاجیکستان نیز در  1998عضو نن شد .این نهاد در ،2٠٠2
به سازمان همکاری نسیای مرکزی تغییهر نهام داد و روسهیه نیهز در  2٠٠4بهه ایهن
نذربایجان و مولداوی شکل گرفت و در نوریل  ،1999بها عضهویت ازبکسهتان بهه
گووام تبدیل شد .در ساف  2٠٠5و با کنارهگیری ازبکستان از ایهن اتحادیهه در پهی
انقالبهای رنگی ،نهاد مزبور در اجالسی در کیف به سازمانی برای دموکراسهی و
توسعه اقتصادی تغییر نام دیگرباره داد .سازمان دیگهری در دسهامبر  ،1999توسه
روسای جمهور روسیه و بالروس به مفهوم اتحادیه روسیه و بالروس حیهات داد.
به موجب توافقنامه مذکور ،دو کشور روسیه و بهالروس خهود را قلمهرو گمرکهی

قدرت روسیه  محمد رضا رستمی

سازمان پیوست .همننین اتحادیه گوام در ساف  1997توس گرجسهتان ،اوکهراین،
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محدودتر ابتدا با بالروس و قزاقستان در  1995و سپس بها قرقیزسهتان در  1997و
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واحدی شناختند و بنابر مقهررات سهازمان تجهارت جههانی بایسهتی بهه اتفهاق بهه
عضویت این سازمان جهانی درمینمدند .ولی در عمل روسهیه بهه طهور مجهزا بهه
مذاکره برای الحاق به سازمان تجارت جهانی پرداخت .به مرور زمان مششص شهد
که ایجاد دولت اتحادیهای بین مینسک و مسکو وجود ندارد و دوطرف دیدگاههای
متباینی درباره نینده اتحادیه دارند .روسیه استقرار اصوف اقتصادی پیش از تاسهیس
اتحادیههه مههیخواسههت و بههالروس اتحادیههه را در وهلههه اوف مربههوط بههه سیاسههت
میدانست و مالحظات اقتصادی را فرعی قلمداد میکرد ).)Cooper, 2009: 173
به هرحاف به نظر بسیاری ،حساسیت مسکو نسهبت بهه «خهارج نزدیهک» ،بهه
شکل گیری عملی دکترین مونروئه روسی انجامیهده اسهت .ایهن دکتهرین ،تضهمین
دست برتر مسکو در تحو ت منطقه را غایت خود میداند .اما این خواسته روسهیه
با مقاومت و مزاحمت هایی روبروست .نفوذ غهرب در منطقهه و اسهتقالفخهواهی
جمهوریهایی که از روسیه رضایت کامل ندارند؛ دکتهرین مزبهور و اوراسهیاگرایی
روسیه را با چالشهایی عمده مواجه ساخته است.
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بهعنوان مثاف ،حواد

اوکراین در ساف  2٠14سبب شد مس له امنیت ملهی در

رأس اولویتههای حکومهتهها در شهش کشهور اوکهراین ،بهالروس ،مولهداوی،
گرجستان ،ارمنستان و نذربایجان قرارگیرد .شش کشهور مزبهور نهاگزیر از بهازبینی
موقعیت خود در ساخت امنیتی بینالمللی هستند و در حالیکه ارمنستان متمایل به
تداوم ارتباط خود با ناتو است ،مولداوی با احتیاط به الحاق این ائتالف میاندیشهد
و گرجستان با اعتماد به نفس فزونتری خواهان یک برنامه اقدام عضهویت از نهاتو
است .به عالوه زیرتاثیر حواد

اوکراین ،دو دولت گرجستان و مولهداوی ،مسه له

جداییطلبی در نبشازیا و اوستیای جنوبی و نیز ترانزنیسهتریا را از اولویهت خهارج
کردهاند تا اهرم فشار و دستکاری را از روسیه در مجاورت خود بگیرند .نکته دیگر
بازگشت دوگانه قدیمی ثبات در برابر دموکراسی در کشورهای منطقه و وزن دادن
به ثبات در برابر دموکراسیسازی است که به ویژه در بالروس و نذربایجان مشهود
است .حکومتهای منطقه با استد ف لزوم پرداختن به ثبات داخلی و امنیت ملهی،
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مطالبات دموکراسیخواهانه را به حاشیه میرانند که این امر مدلو تی بهرای غهرب

دارد ) .)Inayeh, June 2014: 4عذر پوتین بهرای اعمهاف فشهار بهر کشهورهایی چهون
لتونی ،لیتوانی ،استونی و اوکراین ،تعهد مقدس روسیه به حفاظهت از اقلیهت روس
در این کشورهاست .الگوی نسبتا موفق رواب بها اقلیهتههای روس در بهالروس،
پوتین را ترغیب به تسری این الگو به دیگهر کشهورها کهرده اسهت؛ گرچهه حتهی
بالروس نیز در پی جنگ اوکراین و الحاق کریمه به روسیه ،در تداوم همکهاری بها
قزاقستان و روسیه در تشکیل اتحادیه اوراسیا دچار تردید شد ).(Wilson, 2014
 .3بازتاب اوراسیاگرایی در سطح بینالمللی
روسیه از زمان به قدرت رسیدن و دیمیهر پهوتین در سهاف  ،2٠٠٠توانمنهدیههای
خود را گسترش داده و با جدیت در جهت احیای نفوذ در نوار جنوبی بیثبهات از
قفقاز گرفته تا نسیای مرکزی و افغانستان کوشیده است .این احیای نفوذ با حضهور
غرب در مرزهای روسیه که تجلیات نن گسهترش نهاتو و حضهور نظهامی ایها ت
اعاده نفوذ خود در اوراسیا میدانهد .بهه عبهارت دیگهر ،اههداف اوراسهیاگرایی بها
روندهای گسترش نهادهای غربی به شرق در تقابل قهراردارد .روسهیه را مهیتهوان
حداقل در مرزهای جنوبی و غربی خود یعنهی در منهاطقی کهه نشهوب سیاسهی و
ملیگرایی ،اهداف مسکو را با دشواری روبرو میسازد ،تجدیدنظرطلب تلقی کهرد.
انقالبهای رنگی در گرجستان ،اوکراین و قرقیزستان و تالشهای متعاقب تفلیس
و کیف برای عضویت در ناتو ،شواهدی از کوششهای غهرب بهرای بهر سهر کهار
مقامات روسیه متقاعد شدند که غرب درصدد است تجربهه بالتیهک را در قفقهاز و
نسیای مرکزی تکرار نماید .در ایهن شهرای اوراسهیاگرایی در روسهیه وجهه بهارز
سیاست خارجی شد .در مفهوم سیاست خارجی روسیه در جهو ی  ،2٠٠8مسهکو
خود را برای اولین بار قدرتی اوراسیایی و نه اروپهایی توصهیف مهیکنهد .ایهن بهه
معنههای رویکههرد روسههیه بههه گسههترش مناسههبات خههود بهها کشههورهای مسههتقل

قدرت روسیه  محمد رضا رستمی

نوردن حکومتهای طرفدار غرب و مشالف روسهیه فهراهم کهرد .پهوتین و دیگهر
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متحده در منطقه است ،در تزاحم قراردارد .روسیه حضور غرب را مهانعی بهر سهر

مشههترتالمنههافع و شههرق و جنههوب نسیاسههت .اوراسههیاگرایی بششههی از الگههوی

بزرگتری است که در نن کهرملین از گسهترش کهانونههای قهدرت در خهارج از 195

ساختارهای امریکایی -نتالنتیکی جانبداری و خود را به مثابه بازیگری فعاف اگر نه
رهبر ،در این دستهبندیها معرفی میکند .اوراسهیاگرایی از منظهر سیاسهت داخلهی
د لت بر شکل حکومتی دارد که بیش از ننکه دموکراتیک باشهد ،اقتدارگراسهت و
کمتر از جوامع امریکای شمالی و اروپا ،تکثرگرا است .لهذا جوامهع دموکراتیهک و
تکثرگرا در امتداد مرزهای روسیه تهدیدزا تلقی میشوند؛ چرا کهه دروازهای بهرای
قدرت های متشاصم میشوند و نفوذ روسیه را در منطقه نفوذش تحلیل مهیبهرد و
نیز جرقه مشالفت اقشار متوس را درون خود فدراسیون روسهیه مهیزنهد

Ziegler,

).)2010: 156-157
شماری از نزاعها بین روسیه و غرب از نننه مسهکو کوشهش عمهدی غهرب
برای تضعیف منافع مشروع روسیه و محدود سهاختن تهالش کهرملین بهرای احیها
کردن روسیه به مثابه قدرتی بزرگ تلقی می کند ،ناشی میشهود .ایهن برداشهت بها
تغییر ژرف در موقعیت سرزمینی روسیه و اروپای شرقی که بشش اعظم نن بششی
از امپراتوری شوروی بود و اکنون بیشتر کشورهای شرق اروپا به نهادهای سیاسی،
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امنیتی و اقتصادی غربی میپیوندند ،در ارتباط است .روسیه گسترش اتحادیه اروپها
و ناتو را به شرق ،نتیجه برنامههای غرب برای بس سیطره ژئوپولیتیک در اوراسهیا
و تضعیف مستقیم نقش و امنیت بلندمدت روسیه ،قلمداد مینمایهد .روسهها ایهن
واقعیت را نادیده میگیرند که ابتکار الحاق ،از سوی خود کشورهای مرکز و شهرق
اروپا پیگیری میشود و بششی از دلیهل نن ،سهیطره چههل سهاله شهوروی در ایهن
مناطق است .البته این تقاضای کشورهای شرق و مرکز اروپا ،با اهداف غرب بهرای
بس دادن نهادهای غربی تقارن یافته است ).)Kanet, 2010: 214
با این حاف ،بهره گیری از ظرفیتهای غرب و بهبود مناسبات بها سهاختارهای
غربی ،در چهارچوب هدف کالن قدرتمندسازی روسیه اهمیهت بسهیار دارد و لهذا
رواب روسیه و غرب را نباید تنها با رقابت و اصطکات تعریف نمهود .خه مشهی
اتحادیه اروپا در قباف روسیه را باید بششی از سیاست این اتحادیهه در قبهاف شهرق
اروپا دانست که دو رکن دارد :گسترش بهه شهرق و مشهارکت بها روسهیه .ههر دو

196

سیاست در دهه  199٠و در واکنش به تغییرات ژئواستراتژیک پس از جنگ سرد و

دگردیسی دولتهای اروپای شرقی در پیش گرفته شد .سیطره اجماع واشینگتن در
کمکهای مالی به روسیه نقش داشته است .این سیطره ناشی از این واقعیت اسهت
که در اوائل دهه  ،199٠گروه هفت مس وف هماهنگ کردن کمکهای خهارجی بهه
صندوق بینالمللی پوف ،بانک جهانی و بانک اروپایی برای بازسازی و توسعه بهود
که کمک به روسیه را نیز تحتتاثیر قرار میداد .تا  ،1995بیشتر پوف صرف پیشهبرد
خصوصیسازی و نزادسازی بازار میشد .ولهی پهس از اجرایهی شهدن موافقتنامهه
مشارکت و همکاری در ساف  ،1997اقدامات حهامی حاکمیهت قهانون و ابزارههای
کنترلی نن برجستگی فزونتری یافتند .اولین تغییرات در اسهتراتژی اتحادیهه اروپها
مانند افزودن جنبههای جدیدی به مفاهیم پیشین در  1993مشاهده شد .اتحادیه در
حالیکه ایجاد اقتصاد بازار را در روسیه هدف عمده میدانسهت ،در  1993توسهعه
دموکراسی لیبراف را به اهداف خهود افهزود و در سهاف  ،2٠٠٠تمرکهز بیشهتری بهر
نمیشوند بلکه عناصر جدیهدی بهه ننهها اضهافه مهیشهوند .لهذا ویژگهی ایجهاد و
پروراندن خ مشی خارجی اتحادیه اروپا در قباف روسیه چهه در بعهد اقتصهادی و
چه در ابعاد استراتژیک و سیاسی ،پررنگ بودن روند تکاملی ،خطهی و انباشهتی نن
نسبت به سیاستهای گذشهته بهوده اسهت ) .(Moroff, 2007: 108روشهن اسهت کهه
اقتصاد و تجارت حوزه کمتر چالشی در رواب روسیه و اروپاسهت .ایهن حهوزه از
رواب میتواند هدف اوراسیاگرایان برای بدف شدن روسیه به کشوری قدرتمنهد را
محقق سازد .تجارت دوطرف در سافهای اخیر گسترش یافته است ،به طهوریکهه
رسید .در این ساف واردات اتحادیه از روسیه ارزشی بیش از  2٠٦میلیهارد یهورو و
صادرات اتحادیه به روسهیه نیهز حجمهی بهالغ بهر  12٠میلیهارد یهورو داشهت .در
سافهای  2٠1٠تا  2٠12نیز ارزش کل تجارت دوطرف ،رقمهی بهین  248تها 338
میلیارد یورو را نشان

میداد.

بدین ترتیب ،منفعت عمده سیاسی -اسهتراتژیک روسهیه و اوراسهیاگرایان در
ارتباط با اروپا ،پرهیز از انزواست .اتحادیه اروپا شریک غیرقابل اجتنابی در تهالش
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در ساف  ،2٠13ارزش تجارت روسیه و اتحادیه اروپا به حدود  32٦میلیهارد یهورو
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حاکمیت قانون کرد .خ مشیهای اتحادیهه اروپها در مهورد روسهیه کنهار گذاشهته
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مسکو برای جلوگیری از انزوای سیاسی اسهت .البتهه گسهترش اتحادیهه اروپها بهه
اصطکات منافع استراتژیک روسیه و اتحادیه هم منجهر شهده اسهت کهه نمونهه نن
اختالف بر سهر شهرق اروپها و ناخرسهندی اروپها از سیاسهت خهارجی مهدعی و
مطالبهگر کرملین است .ولی منافع متقابل و اراده دوطرف برای همکاری مهیتوانهد
از تاثیرپذیری بلندمدت مناسبات از فرازونشیبههای دورهای پیشهگیری نمایهد .در
تحلیلی دیگر باید اشاره کهرد کهه بهرخالف برداشهت غالهب از روسهیه بهه منزلهه
بازیگری که به نحو فزاینده در عرصه بینالمللی مدعی میشهود ،ویژگهی سیاسهت
خارجی مسکو در دوره پساکمونیسم ،پرهیز از درگیر شدن نظامی در سطح جهانی
و در عوض اشتغاف به حضور و تعامل اقتصادی در جهان بوده اسهت .از یهکسهو
روسیه پایگاههای نظامی خود را در کوبا و ویتنام تعطیل کرده و بودجهه نظهامیاش
کسری از بودجه دفاعی ایا ت متحهده اسهت .از سهوی دیگهر و بهه ویهژه تحهت
زمامداری پوتین ،اقتصادی کردن سیاست خارجی بهدف بهه اولهویتی اساسهی شهده
است .پوتین ادغام در اقتصهاد بهه طهرز فزاینهده جههانی را مصهلحت بلندمهدت و
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منفعت کلیدی روسیه تلقی میکند .میتوان گفت سیاست خارجی روسیه از اواخر
دهه  ،199٠مبتنیبر تناقضی بوده اسهت .روسهیه از ایهن مقطهع جهاهطلبهی احیهای
موقعیت خود به مثابه قدرتی بزرگ را داشته است ،ولی هراسنات انهزوا ههم بهوده
است و به تعبیر یک تحلیلگر ،خ مشیهای خارجی پوتین مبتنیبر تصدیق صهریح
ضعف روسیه بوده اند .روسیه میخواهد هویت «متعارف» این کشور تصدیق شهود
و روسیه بهعنوان عضوی از دوف غرب تلقی شود .اتحادیه اروپا از جمله بهه دلیهل
مجاورت جغرافیایی ،نقشی برجسته در این هدف روسیه ایفا میکند .لهذا سیاسهت
خارجی روسیه ،رویکردی دو مسیره را در پیش گرفته است .خ مشی کهرملین در
قباف اتحادیه اروپا و به طور کلی غرب ،به گستردگی عملگهرا و همکهاری محهور
است .استراتژی میانمدت روسیه این کشور را کشوری اروپایی و اتحادیه اروپها را
شریکی حیاتی معرفی میکند .از سوی دیگر ،خ مشی مسکو در قبهاف کشهورهای
مستقل مشترتالمنافع ،اجبارنمیزتر و متنوعتر است .کرملین با توجهه بهه وضهعیت
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هر کشور و به شیوههایی متفاوت و البته با اعماف موقعیت مسل خود در قباف این

کشورها رفتار میکند ).(Casier, 2007: 81-82
در مجموع ظرفیتهای بازیگران مشتلف در ارتقای موقعیهت قهدرت روسهیه
حداقل به صورت کوتاهمدت و تاکتیکی مورد توجه اوراسیاگرایان اسهت .در نگهاه
به چشمانداز مناسبات روسیه با شرق و غرب ،در نظر گرفتن سهناریوهای پهیشرو
در مورد روسیه بهعنوان بازیگری جهانی سهودمند اسهت .سهناریوهای مشتلفهی در
مورد روسیه نینده وجود دارد که عبارتاند از روسیه مهدعی ،روسهیه تهدیهدگر و
روسیه ورشکسته .این سناریوها نثار گوناگونی برای روسیه و روابطش بها غهرب و
شرق دارند .در سناریوی روسیه مدعی ،این کشور رهبری سیاسهی قدرتمنهد را در
داخل از نوع قدرت پوتین حفظ خواهد کرد .در سیاست بینالملل ،روسهیه در پهی
تقویت پیمان امنیت دستهجمعی و سازمان همکاری شانگهای خواهد بود و روابه
نوساندار را با ناتو از همکاری تا تقابل تداوم خواهد داد .رواب بها اتحادیهه اروپها
بود و به مواردی که مطابق منافع کهرملین باشهد ،ماننهد عملیهات ضدتروریسهتی و
جلوگیری از گسترش هستهای ،محدود خواهد ماند .در سناریوی روسیه تهدیهدگر
که کمتر از دو سناریوی دیگر محتمل است ،مهمترین تغییرات در خ مشی امنیهت
بینالمللی رخ خواهند داد .موضع روسیه در عرصه امنیت بینالمللی بسیار تقویهت
خواهد شد و شاید پیمان امنیت دستهجمعی و سازمان همکاری شهانگهای تقویهت
شوند و به زیرساختی نظامی -سیاسی همگرا مانند ناتو بدف شود .در ایهن سهناریو
احتماف ائتالف امنیتی روسیه با دو قدرت در حاف ترفیع چهین و هنهد نیهز وجهود
دیگر نواحی تجزیهطلب و ناتوانی اقتصادی روسیه را گرفتار خواهند کهرد .چنهین
وضعیت نابسامان اجتماعی و اقتصادی ،پیامدهایی برای جایگهاه مسهکو در عرصهه
امنیت بینالملل خواهند داشت .در ایهن شهرای ممکهن اسهت ترتیبهات منطقههای
موردنظر مسکو تضعیف شوند و در عوض نفوذ چین در منطقهه گسهترش یابهد و
قدرت چین در شرق دور روسیه سایه افکن شود .در این صورت شاید روسهیه بهه
همکاری امنیتی با غرب به منظور حفظ تمامیت ارضی خود روی نورد و غرب بهه
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دارد .در سناریوی سوم بینظمی اجتماعی ،نشوب سیاسی ناشی از قفقاز شهمالی و
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در حوزه اقتصادی گسترش خواهد یافت ،ولی در حیطه امنیتی محهدودتر خواههد
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ویژه ناتو و امریکا تنها در صورت نسیب ندیدن رواب با چین با خواسهت مسهکو
موافقت کنند .از این سه حالت ،ترکیبی از روسیه مدعی و ورشکسته قابل تصهورتر
است .یک روسیه مدعی با توجهه بهه نابسهامانیههای داخلهی در ابعهاد جمعیتهی،
اجتماعی و اقتصادی ،میتواند متوسل به اقدام نظامی شود تا با کسهب پیهروزی در
خارج ،حمایت داخلی کسب کند؛ چنانکه دیگهر حکومهتههای اقتهدارگرا نیهز در
موقعیتهای مشابه چنین اقداماتی میکنند .غرب در واکنش به اقهدامات و مواضهع
روسیه مدعی و گرفتار مشکالت داخلی میتواند از سیاست ههوی و چمهاق بههره
گیرد .از یک طرف همکاری با روسیه را تشهویق کنهد ،چهرا کهه منهزوی سهاختن
کرملین خ مشی خارجی مسکو را رادیکاف میسازد .از ایهن منظهر غهرب بایهد از
اعماف تحریم علیه روسیه بپرهیزد .غهرب بایهد بها درسنمهوزی از دههه  ،199٠بها
روسیه به منزله شریکی برابر رفتار نماید .از طرف دیگر ،غرب به لحاظ نظامی باید
نمادگی پاسخ دادن به تحرکات روسیه مدعی را در مناطقی چون قفقاز ،اوکهراین و
قطب شماف داشته باشد .هماهنگی و یکپارچگی سیاسی و اقتصادی غهرب ههم در
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مقابله با روسیه از جمله در قلمرو امنیت انرژی حساسیت دارد .کشورهای اتحادیه
اروپا با سیاست مشترت میتوانند از سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» روسهیه
جلوگیری کنند و نگذارند کرملین از امنیت انهرژی بهرای اعمهاف فشهار بهر غهرب
استفاده کند ).)Haas, 2010: 174-179
این بدگمانی ها و اصطکات منهافع در سهاف ههای اخیهر تشهدید شهده اسهت.
نمونهای از تالش روسیه برای دور کردن میدان رقابت و مقابله با غرب از مرزهای
خود را میتوان در نقش جدید خاورمیانهای مسکو مشاهده کرد .کرملین ههمزمهان
با با گرفتن بحران اوکراین در پی گسترش رواب خهود بها کشهورهای منطقهه از
سوریه و عراق گرفته تا مصر و لیبی است و در این فرایند ،دخالهتههای غهرب را
در منطقه به منزله جلوههایی از «انقالبهای رنگهی» کهه در سهافههای گذشهته در
جمهوریهای پیرامون روسیه نیز رخ داد ،تلقی مهیکنهد ).(Cordesman, July 9, 2014
ویژگی جریان جدید داعش یا خالفت اسالمی ،بیش از گذشته امکان درگیر شهدن
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روسیه را به زیان غرب در منطقه به میان مهینورد .ایهن امکهان زیرتهاثیر اخهتالف

کرملین و غرب بر سر اوکراین ،معطوف به ایهن گزینهه اسهت کهه روسهیه معاملهه
استراتژیک با غرب را به ورای مرزهای خود بکشاند .در حالیکهه دولهت اسهالمی
عراق و شام ،اهدافی فراملی را دنباف میکند و از جمله در پی مقابلهه بها حکومهت
اسد ،نفوذ ایران و گروه های شیعه اسهت ،ولهی گرایشهی بهه ویهژه در بهین دیگهر
داوطلبانی که در سوریه علیه حکومت دمشق پیکار میکنند ،برای افزودن بر جنهگ
با حکومت کشورهای خود وجود دارد .برای مثاف پیکارجویان قفقازی نمهیتواننهد
به نحوی موثر در قلمرو خود با فدراسیون روسیه نبرد کنند .لذا به سوریه بهعنهوان
موکل روسیه روی نوردهاند تا ضمن برخورداری از کمک دیگهر گهروههها ،ههدف
ضربه زدن به روسیه را نیز دنباف کنند .اغلب این پیکارجویان امید دارند که پهس از
خلع اسد ،همرزمان خارجیشان در سوریه به قفقاز روند و بهه مبهارزه بها روسهیه
بپیوندند .این ویژگی انگیزه مقابله با جریانات تروریسهتی را بهرای حکومهتههای
).April 2014

به هر حاف ،در حوزه امنیتی ،غرب نتوانسته به مصالحهای کارنمهد بها روسهیه
دست یابد .با ناکامی استراتژی همگرایی ،تقابل به شهکل دوره جنهگ سهرد گهاه و
بیگاه خودنمایی کرده است که در مباحثات غرب بهرای مجهازات روسهیه بهر سهر
مسائلی چون جنگ گرجستان نمود یافته است .بعهد دیگهر سیاسهت مسهکو بهرای
قدرتیابی و تحقهق خواسهتههای اوراسهیاگرایانه ،بههرهجسهتن از ظرفیهتهها و
توانمندیهای کشورهای شرقی است .در این ارتباط نیز بسهترها و مهوانعی وجهود

 .٤موانع و محدودیتها
میتوان ادعا کرد که به لحهاظ تهاریشی ،سهنت دیرپهایی بهرای روسهیه در روابه
خارجی وجود ندارد و همین امر یکی از علل نوسان در رفتار خارجی ایهن کشهور
است .در کنار این نوسان ،کارکرد ملیگرایهی روس نیهز نسهبت بهه دوره شهوروی
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درگیر با جداییطلبی و افراطیگری در داخل افزایش میدههد

(SANA Dispatches ,

تفاوت یافته است .ملیگرایی روس در قرن بیستم در دف اتحاد شوروی چنهدملیتی

قرارداشت که برای دعاوی ملی قوم روس ،به سود وفق دادن جمعیت غیرروس بها 201

حاکمیت شوروی ،ارزش کمی قائل میشهد .اتحهاد شهوروی دقیقها بهه ایهن دلیهل
توانست به منزله یک امپراتوری کارکرد یابد که ادعا میکرد که غیرروسی اسهت .از
این دید ،رهبران جدید روسیه و اوراسیاگرایانی مانند پوتین و مدودف نمهیتواننهد
به مانند دوره تزارها ،قدرت روسیه را کامال به قصد توسعهطلبهی اعهاده کننهد .بهه
همین شکل رهبران اوراسیاگرای روسیه نمیتوانند به مانند رهبران اتحاد شهوروی،
قطب دولتهایی به شکل ایدئولوژیک متحد را به منظور به چالش کشهیدن غهرب
لیبراف تشکیل دهند .اوراسیاگرایان خارج از قلمرو روسیه ،حامیان چندانی ندارند و
حتی در قلمرو شوروی پیشین ،بیشتر از ننکه دف نگران این ادعا باشهند کهه غهرب
طرحهایی برای محدود کردن روسیه دارد ،هراسهنات تهدیهد بهالقوه روسهیه علیهه
استقالف خود هستند .به عالوه ملیگرایی روسی ،بنابر ماهیت ،حهوزه محهدودتری
دارد و احتماف دارد در بین کشورهای دارای اقلیت چشمگیر روس مانند اوکهراین،
قزاقستان ،استونی و لتونی بیشتر موجهد خصهومت باشهد تها نفهوذ

Mankoff, 2009:

).)300
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در چنین بستری ،میتوان چرخشهای موسمی در سیاست خارجی روسیه را
درت کرد .یکی از پیامدهای بحهران اوکهراین بهرای روسهیه در سهاف  ،2٠14روی
نوردن به شرق نسیا به منظور جبران تیرگی رواب با غهرب اسهت .کهرملین بهرای
کاستن از عواقب تحریم و انزوا ،اهمیت بیشتری به مناسهبات بها بهازیگرانی چهون
چین ،ژاپن ،کرهجنوبی و ن سه نن میدهد .یکی از جوانب رویکرد روسیه به شهرق
نسیا ،همکاری نظامی و امنیتی با چین است .اساس اسهتراتژی حصهارگذار روسهیه
در قباف ایا ت متحده در شرق نسهیا ،همکهاری بها چهین اسهت و در پهی بحهران
اوکراین ،برخی انتظار دارند مناسبات مسکو با پکن مستحکمتر شود .ناگفتهه نمانهد
که بین روسیه و ایا ت متحهده در سهطح جههانی و در فضهای یهورو -نتالنتیهک،
همکاری هایی به شکل اقدامات اعتمادساز و رژیمهای امنیتی وجود داشهته اسهت.
این همکاریها در شرق نسیا نیز نمود داشتهاند که از جمله میتهوان بهه همکهاری
موردی ناوگان روسیه در اقیانوس نرام با تمهرین دوسها نه حاشهیه اقیهانوس نرام
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1

)1. Rim of the Pacific (RIMPAC

تحت رهبری امریکا در سهاف  2٠12اشهاره کهرد .ولهی شهاید تحهتتهاثیر بحهران
اوکراین ،مسکو در ساف  2٠14به این عملیات ملحق نشد .واشینگتن در واکنش بهه
نقش روسیه در نانرامیهای اوکراین ،در مارس  2٠14کلیه عملیات مشترت نظهامی
با روسیه ،از قبیل تمرینهای نظامی و بازدید از بنادر یکهدیگر را بهه حهاف تعلیهق
درنورد.
با این وجود بحران جاری بین غرب و روسیه بر سر اوکراین ،که البته محدود
به این کشو ر هم نیست ،در بردارنده گزاره هایی اساسی درباره نینهده نننهه «نظهم
جهانی» خوانده میشود هم هست .بنیادیترین گهزارههها عبهارت انهد از .1 :بهرای
نیندهای نامحدود ،نه امریکا میتواند نننه را روسیه انجام میدهد نادیهده بگیهرد و
نه متحدین و شرکای امریکها در نیمکهره شهمالی .2 .روسهیه مجهاورتی بها اغلهب
مناطقی دارد که دلمشغولی سیاست خارجی و امنیت ملی ایا ت متحهده را شهکل
همننین در حیطهههایی «کهارکردی» از قبیهل انهرژی ،تغییهر نب و ههوایی ،منهافع
مشترت در امنیت سایبری و موضوعات مشتلف کنترف تسلیحات درگیر است .ایهن
امر روسیه را به دلمشغولی ویژه غرب بهدف مهیسهازد و وجهود اسهتراتژی جهدی
پینیده را در غرب ایجاب میکند .3 .روسیه گزینه انزوا از جههان بیهرون را اتشهاذ
نکرده اسهت .4 .روسهیه ،غهرب و دیگهر بهازیگران از جنهگ سهرد جدیهد منتفهع
نمیشوند و هم روسیه و هم غرب باید در حرکت دادن امور به جهاتی کهه منهافع
کلیه کشورهای درگیر را تامین کند ،کوشش نمایند ).(Hunter, August 2014
است.در پس مناقشه اوکراین ،تاریشی از تنش امنیتی و رقابت استراتژیک روسیه و
غرب وجود دارد .سیاست خارجی مطالبههگهر پهوتین در پهی بازگردانهدن تصهویر
ابرقدرتی مسکو است و روسیه انقالبهای رنگهی را برنامههای بهرای شهکلدههی
مجدد به نظم جهانی از طرف غرب و بحهران اوکهراین را نتیجهه تقهالی نهادههای
غربی از جمله ناتو برای نزدیک شدن به مرزهای روسیه میداند .واکنش روسیه بهه
غرب را باید بششی از تالش کرملین برای متحدسازی دوباره دولتهای شهوروی

قدرت روسیه  محمد رضا رستمی

اما مناقشات منطقهای چالشهی بهزرگ بهر سهر تحقهق اههداف اوراسهیاگرایان

پوتین ،اوراسیاگرایی و دشواریهای احیای موقعی

میدهند؛ از اروپا گرفته تا خاورمیانه ،قفقاز ،نسیای مرکهزی و خهاور دور .روسهیه
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سابق دانست که دامنه نن برخی کشورهای خاورمیانه و نسیا را نیز در برمیگیهرد و
لذا میتوان نن را کوششی در جهت اتحادیه اوراسیایی 1نامیهد

Magen, Moldavsky

 .)and Fainberg, July 2014: 66این متحدسازی چنانکه اشاره شهد ،بها مقاومهتههای

جدی روبروست .اکثریت اوکراینیها نننه فرهنگ خارجی ناشهی از نفهوذ مسهکو
میدانند که ننها را طی  35٠سهاف سهیطره امپراتهوری روسهیه وادار بهه زنهدگی بها
ویژگیهای اوراسیایی کرده رد میکنند .به موازات ننکه روسیه پیوندهای خود را با
شرق دور گسترش میبششد ،اوکراینیها مهذاکرات بلندمهدت بهرای عضهویت در
اتحادیه اروپا و ناتو را تداوم میدهند ) .)McNabb, 2016: 158با این حاف در نمونهای
متفاوت ،قزاقستان با دریافت تضمینهایی از روسهیه بهرای کمهک مهالی و نظهامی
قصد خود را برای پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا اعالم کرد .ایهن امهر نشهان
میدهد که روسیه با ابزارهایی چون منابع انرژی و نتای سیاسهتههای اسهتعماری
گذشته ،همننان توانمندی به زیر چتر خود نوردن برخی جمهوریههای شهوروی
سابق را بدون الحاق سرزمینی دارد .امری که به بس قدرت منطقهای روسیه منجر
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره سوم  پاییز 1395

میشود ).)McNabb, 2016: 171
افق تحکیم پیوندهای مسکو با شرق ،برای برخی ایجاد نگرانیهایی کرده است.
بدون همکاری اقتصادی قدرتهای نوظهور اقتصهادی ،اقتصهاد روسهیه نسهیبههای
جدی و دیرپا میبیند و بدون اختالف در ناتو ،محی امنیتی روسیه ممکهن اسهت بهه
سرعت وخیمتر شود .لذا شاید استراتژی منطقی بهرای روسهیه پیگیهری تهالشههای
گذشته در جلب نظر چین و ایجاد اختالف میان کشورهای اروپایی باشهد

Saunders,

 .)September 2014: 7کسانی که از پیامدهای شرقگرایی روسهیه واهمهه دارنهد ،اشهاره
میکنند که روسیه در سازمان همکاری شانگهای با تاکید بهر روابه امنیتهی ،خهود را
بهعنوان بازیگری پیشرو و موثر مطرح کهرده اسهت .تجهارب مثبهت مسهکو در ایهن
سازمان ،باور کرملین را به چندجانبهگرایی -البته نهوع خاصهی از چندجانبههگرایهی-
تقویت کرده است .موفقیتهای  SCOمزایای همکاری با رقیب بالقوهای چهون چهین
را نشان داده و امکان توسعه دیپلماسهی چندجانبهه را مطهابق ترجیحهات مسهکو بهه
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نمایش گذاشته است .تجربه عملکرد سازمان همکاری شانگهای برای روسهیه مسهلم
کرد که نوع متفاوتی از چندجانبهگرایی به شکل همکهاری محهدود بهین حکهومتی و
مجزای از اصوف دموکراسی ،لیبرالیسم و حقوق بشر ،قابل اعماف است .از ایهن منظهر
شاید بتوان گفت که روسیه میتواند با اعتمهاد بهه نفهس بیشهتری در برابهر ترتیبهات
موردنظر غرب مقاومت کند ،با بازیگران غربی چانهزنی نماید و از سهاختارهایی کهه
برای منافع خود زیانبار میبیند خارج شود و در عین حاف خود را تنها نپنهدارد .ایهن
نگرانی هم برای برخی وجود دارد که کرملین به اتکاء ترتیبات چندجانبهه منطقههای،
از تعهدات نهادهای چندجانبه غربی که در دهه  199٠و هزاره جدید وارد ننهها شهد،
شانه خالی کند ).)Torjesen, 2009: 191
با این وجود نباید در مورد هماندیشی و منافع مشترت روسیه بها کشهورهایی
چون چین اغراق کرد و اتحاد روسیه با شهرق را در سهناریوهای نینهده روسهیه از
دشواریهای موجود در رواب روسیه با شرق را در نظر گرفت .جدوفههای  1و 2
نشان میدهند که از یک طرف مناسبات اقتصادی روسیه با کشورهای شرقی هنهوز
بهه حجهم تجهارت روسهیه بها کشهورهای شهوروی سهابق و کشهورهای اروپهایی
نرسیدهاند و از طرف دیگر به لحهاظ امنیتهی و نظهامی ،حضهور پررنهگ امریکها و
متحدین منطقهای این کشور ،مانعی عمده بر سر حضور نظامی روسیه و چهین بهه
شمار میرود.
افزون بر این در ارزیابی امکانات شرق برای بهرنوردن اههداف اوراسهیاگرایان
تقویت پیوندها با غرب ،از انگیزههای تشکیل اتحادهای ضهدغربی دور مهیشهوند.
روشن است که همگرایی اقتصادی قدرتهایی چهون چهین و روسهیه بها اقتصهاد
لیبراف جهانی ،بازیگری ننها را نسبت بهه اتحهاد شهوروی متفهاوت سهاخته اسهت.
روسیه در قرن بیستویک چالشی برای غرب از نن سهنخ کهه اتحهاد شهوروی بهه
وجود مینورد ،ایجاد نمیکند .تحلیلگران روسی تاکید مهیکننهد کهه تهدیهد بهرای
دموکراسی غربی نه از ناحیه مسکو بلکه از بنیادگرایی اسالمی برمیخیزد و روسهیه

قدرت روسیه  محمد رضا رستمی

روسیه باید توجه داشت که قدرتهای شرقی به ماننهد خهود روسهیه ،بهه مهوازات
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جمله سناریوی روسیه مدعی بسیار برجسته و تاثیرگهذار دانسهت ،بلکهه مهیتهوان
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اگر نه بیش از غرب ،حداقل به میزان دولتهای غربی با چالش ایدئولوژی اسالمی
مواجه است .پوتین حتی پیش از  11سپتامبر  ،2٠٠1خواستار همکاری بها غهرب از
جمله واشینگتن برای مقابله با خطر القاعده و دیگر گروههای بنیادگرا بود .چهین و
روسیه هینکدام بنیادهای ایا ت متحده یا اقتصاد جهانی را تضعیف نمیکنند؛ چرا
که خود با استحکام در ایهن اقتصهاد ممهزوج شهدهانهد و عمیقها بهه نن وابسهته و
متکیاند .در نتیجه نمیتهوان غهرب و روسهیه را در جنهگ سهرد جدیهدی درگیهر
دانست ،چون اختالف ایدئولوژیک دوطرف هر قدر هم که زیاد باشد ،بهه چالشهی
گستردهتر در رواب بینالملل ترجمه نمیشود).) Shearman, 2010: 23
در پایان اشهاره مهی کنهیم کهه دشهواری اتحهاد اسهتراتژیک اوراسهیاگرایان بها
قدرتهای شرقی در مورد ایران نیز مصداق دارد .تکامل دیدگاه نشبگهان روس در
مورد ایران ،در اواخر دوره شوروی سابق و سافهای پس از اضهمحالف شهوروی،
قابل ردیابی است .دو دیدگاه و جهتگیری عمده در روسیه از اواخر عمر شوروی
و در سافهای پس از شوروی در میان نشبگان روس ،در قباف ایران وجهود داشهته
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است :دیدگاه اوف اهمیت نزدیک شدن مجدد به ایران را مورد تاکید قرار مهیدههد
که حامیانی در میان ملی گرایان امپراتوری گرای روس به ویژه «اوراسیاگرایان» دارد.
از منظر این گروه ،ایران متحدی ثابت برای روسیه و نه برگی بهرای چانههزنهی در
رواب روسیه با غرب است .گروه دوم از این رویکرد حمایت میکند که مسهکو از
تهران بهعنوان برگ برندهای برای چانهزنی استفاده کند و منافع روسیه را در ارتباط
با غرب از جمله ایا ت متحده ،به واسطه موقعیت ایران ارتقا بششد .دیدگاه مزبور
ایران را بهعنوان شریک تجاری میپذیرد ،ولی جایگاهی برای این کشور بههعنهوان
متحد دائمی روسیه قائل نیست .ننانی کهه از دیهدگاه مزبهور جانبهداری مهیکننهد،
روسیه را کشوری مستقل و بینیاز و نزدیک به غرب بهه خصهوص اروپها قلمهداد
مینمایند .اوراسیاگرایی با صدارت پوتین به اوج رسید .در سافهای ههزاره جدیهد
عناصری از اوراسیاگرایی به ایدئولوژی نشبگان رده با ی روس از جمله و دیمیهر
پوتین رسوخ کرده است .با این حاف روند دیگری در روسیه در مورد ایهران رو بهه

206

رشد است که نسبت به ایران بهعنوان متحهد کهرملین بهدبین اسهت .ایهن رویکهرد

بدبینانه در سافهای اخیر و صرفنظر از نوسانات در سیاست خارجی روسهیه ،بهر
اندیشه نشبگان روس مسل شده است و میتوان انتظار داشت در نینده نیز تهداوم
یابد ).)Shlapentokh, 2009: v
جدول :1قابلی های نظامی در شرق آسیا در 2013

پرسنل نظامی فعال
بودجه دفاعی
به میلیارد دالر
تانکها جنگی
زیردریاییها تاکتیکی
هواپیما
ناو هواپیمابر

روسیه
845.000

چین
2.333.000

ایاالت متحده
1.492.200

ژاپن
247.150

کرهجنوبی
655.000

کرهشمالی
1.190.000

68

112

600

51

32

نامشخص

2550
45
1389
1

6940
66
2193
1

2338
58
1438
10

777
18
552
0

2414
23
568
0

3500
72
603
0

Source: The Military Balance 2014: The Annual Assessment of Global Military
Capabilities and Defence Economics (London: Routledge, 2014).

شریک تجار
چین

ژاپن

کرهجنوبی

 28عضو اتحادیه
اروپا
 CISاعضا

1972
5248
7219
645
2764
3409
706
972
1678
478
1120
1598
20371
56252
76623
12847
13781
26628

11763
13048
24811
5359
3740
9099
4204
2359
6563
1982
2159
4141
64203
139149
203352
19417
32252
51669

34336
19783
54119
9192
12494
21685
7851
10408
18259
4376
6514
10889
106836
184669
291506
31218
48591
79809

51964
35229
87193
11690
20718
32408
11109
12551
23660
6513
10962
17475
148060
266448
414508
44807
76294
121101
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واردات روسیه
از/صادرات روسیه به
واردات
صادرات
مجمو
واردات
صادرات
مجمو
واردات
صادرات
مجمو
واردات
صادرات
مجمو
واردات
صادرات
مجمو
واردات
صادرات
مجمو

2000

2005

2010

2013
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جدول  :2تجارت روسیه با شرق آسیا و دیگر شرکا (میلیون دالر)

Source:http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx (viewed 14 July 2014).
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نتیجهگیری
در تحلیل سیاست خارجی روسیه باید در نظر داشت که حکومت ایهن کشهور بهه
منزله حکومتی اقتدارگرا و در حاف گذار ،فاقد میهرا

دائمهی در تهدوین سیاسهت

خارجی است و برای مثاف با تغییر کادر رهبری از غرب گرایان به اوراسهیاگرایان و
یا برعکس ،خطوط عمده دیپلماسی و راهبرد قهدرتیهابی ایهن کشهور در خهارج
دستشوش تغییرات مهمی میشود .با این وجود ،میتوان انتظار داشت کهه چناننهه
سیاست فعلی روسیه در احیای موقعیت ،با نتای روشهن و دسهتاوردهای ملمهوس
قرین شود ،در نینده نیز رویههای جاری در مناسبات خارجی مسکو تهداوم یابهد و
یا بهرعکس چناننهه پهوتین و همفکهران او در رقابهت بها قهدرتههای خهارجی،
هزینههای گزافی بر منافع و امنیت روسیه تحمیل کنند ،رویکردهای ننهها در نینهده
کنار گذاشته شود .نننه از وضعیت چند ساف اخیهر برمهینیهد ،ایهن اسهت کهه در
روسیه جدیتی در ترفیع در سلسله مراتب قدرت بینالمللی و اعاده موقعیت پیشین
این کشور وجود داشته است .کاهش بحهرانههای ناشهی از فروپاشهی شهوروی و
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بهبود نسبی وضعیت اقتصهادی نیهز در ایهن مسهیر بهه مهدد کهرملین نمهده اسهت.
رویارویی خشنتر با غهرب در اروپهای شهرقی و قفقهاز و در مهوارد بحهرانههای
گرجستان و اوکراین نشان دهنده عزم راسخ و در عین حاف موفقیت نسبی کهرملین
در تحمیل خواستههای خود بر همسایگان و رقبای غربی داشته است .درگیر شدن
روسیه در بحرانهای فرامنطقهای و به صورت مششص ورود این کشور به بحهران
خاورمیانه و جنگ داخلی سوریه نیز بازتاب دهنده تالش پهوتین بهرای دور کهردن
جبهه منازعه با غرب از مرزهای روسیه و کشاندن میدان رقابت به مناطق دورتهر از
قلمرو شوروی سابق است .نفس چنین رویکردی میتواند چانهزنی روسیه با غرب
را در قلمرو شوروی سابق تحتتاثیر قراردهد و قبو ندن خواستهههای مسهکو بهه
غرب را تسهل نماید.
در عین حاف باید چالشهای فراروی بسه نفهوذ روسهیه را در نظهر گرفهت.
افزون بر ضعفهای اقتصادی و سیاسهی روسهیه بهرای حضهور پررنهگ در سهطح

208

جهانی ،بایستی به روندهای واگرا و استقالفخواه در «خارج نزدیک» از یک سهو و

به واکنش سایر قدرتهای بزرگ به تکاپوی مسهکو بهرای بهدف شهدن بهه بهازیگر
جهانی موثرتر بذف نظر کرد .همننین باید این نکته را افزود که گرچهه تهنشههای
جدید در روابه روسهیه و غهرب ،مسهکو را بهه اتحهاد یها تقویهت مناسهبات بها
قدرتهای شرقی مانند چین سوق داده است؛ اما پینیدگیهایی در روابه روسهیه
با قدرتهای نسیایی مانند چین یا ایران وجود دارد کهه مهانع شهکلگیهری اتحهاد
استراتژیک ضدغربی میان ننها میشود .رقابتی که بین مسکو و پکن در نسهیا ،و در
پیرامون روسیه وجود دارد و بدگمانیهای تهاریشی بهین چهین و روسهیه ،تسهری
همکاری بین دو کشور از حوزه انرژی و تجهارت بهه حیطهه امنیتهی و بها نگهرش
ضدغربی را با دشواریهای بلندمدت مواجه سهاخته اسهت .بهدین ترتیهب ،تحقهق
کامل اهداف اوراسیاگرایانه برای روسیه ،نه تنهها بها کاسهتیههای داخلهی بلکهه بها
مشالفتها و مقاومتهای بیرونی روبروست و از این دید امکان دارد در میانمدت
جایگزین رویههای تقابل جویانه روسیه مستتر در گفتمهان اوراسهیاگرایی شهود .از
این منظر میتوان انتظار داشت نه تنها برخالف برخی دیدگاهها ،جنگ سرد جدیهد
و شکلگیر اتحادهای متشاصم رخ ندهد ،بلکه بها توجهه بهه تعهدد مراکهز قهدرت
جهانی و استقالفخواهی همسایگان از یکسو و پراگماتیسم روسی ،و پرهیز غرب
از رویارویی تمام عیار با کرملین و در عوض نمادگی غرب برای اعطهای امتیهازات
متناسب به مسکو ،فرایند تنشزدایی و چانهزنی روسیه با غرب از سر گرفتهه شهود
و اوراسیاگرایی در حالیکه به اوج خود میرسد ،به پایان خود نیز نزدیک شود.

پوتین ،اوراسیاگرایی و دشواریهای احیای موقعی

و به موازات به قهدرت رسهیدن رهبهران جدیهد در کهرملین ،نگهرشههای جدیهد
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