چيستي اًذيشِ «قذرت بشرگ» در سياست خارجي رٍسيِ
علي رضا ًَري

1

غن اص دػت سفتي ػظوت دٍسُّاي تضاسي ٍ ؿَسٍي سا هيتَاى يكي اص هؼذٍد ًقاا اؿاتشا
طيفّاي فؼال دس سًٍذّاي ػياػي -اختواػي سٍػيِ پؼاؿاَسٍي داًؼاتا اياي اسؼااع راِ دس ا ا
آسهاى تبذيل سٍػيِ بِ يك « ذست بضسگ» ًوَد هـَْدي يافتِ ،هبتٌي بش ػٌاكش هختلف هادي ٍ هؼٌايي
گزؿتِ ،سال ٍ آيٌذُ سٍػيِ ٍ هؤ فِاي ابل اػتٌا بشاي ايداد اًؼدام داخلي دس خاهؼاِ َّيات گؼايختِ
ايي رـَس بَدُ اػتا ايي اًذيـِ ّوچٌيي هتاثش اص اػتقاد هشدم ٍ ًخبگاى سٍػايِ باِ ٍػاتفا يايي باَدگي
ًظام بيي ا ولل ،ساٌّواي ا ذاهي دس ػياػت خااسخي ٍ شاتات اكالي هؼاكَ اص هَ ؼيات خاَد دس ًظاام

بييا ولل بِ ػٌَاى َّيتي هؼتقل ٍ دس ػيي سال هوتاص اػتا ّشچٌذ دس دِّ  0991تالؽّا بشاي تحقق
ايي آسهاى بِ ٍاػطِ فقذاى هٌابغ الصم ٍ سٍيكشدّاي ايذتَ َطيك ًاراام هاًاذ ،اهاا پاَتيي ٍ هاذٍد باا
اتخار سٍيكشدي ػولگشا بِ طَس ًؼبي دس تحقق بشخي خٌبِّاي «ػخت» ايي ّذ هَفاق باَدُاًاذا باا
ايي ٍخَدً ،گاُ كشفاً «اص باال» ،ػذم تَخِ بِ هؤ فِّاي ذست ًشم ٍ طٌيي ّوچٌاى ذستوٌذ ًگااُ ػاٌتي
بِ بشخي ػشكِّا اص خولِ خاسج ًضديك اػبابي بشاي ػذم تحقق راهل ايي اًذيـِ بَدُ اػتا

ٍاصگاى كليذي :سٍػيِ ،ذست بضسگ ،ػوالگشاياي ،اذست ًاشمً ،ظاام باييا ولال،
خاسج ًضديكا

.0

وارؽٙاط ارؽذ ٔغاِعات ٔٙغمٝاي  ٚپضٞٚؼٌز ٔؤعغٔ ٝغاِعات ايزاٖ  ٚاٚراعيا (ايزاط)
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هقذهِ
هشٍس تاسيخ ػياػت خاسخي دٍسُّاي تضاسي ،ؿاَسٍي ٍ سٍػايِ پؼاؿاَسٍي سااري اص آى
اػت رِ اًذيـِ «سٍػيِ بِ هثابِ يك ذست بضسگ» تاثيشي هؼتوش باش رٌّيات ػياػاتگزاساى خااسخي
ايي رـَس داؿتِ ٍ دس هقاطغ هختلف ضؼف ٍ ذست بِ ػٌَاى يك اكال غياش ابال اغواام هطوا
1

ًظش آًْا بَدُ اػتا تكشاس هداذد هفْاَم «ٍ يكادسطاًٍاػات» هتشتا باش اياي راِ سٍػايِ باِ ػٌاَاى
2

« ذستي بضسگ» بِ دًبال ساّي ٍيظُ بشاي تَػؼِ اػت ٍ «دسطاًٍيك» بِ هؼٌااي ّاَاداساى هلايگاشاي
« ذست بضسگ» سٍػيِ دس ادبيات ػياػي ايي رـَس هَيذي بش ايي هذػا اػتا بش اياي اػاذُ ،اًذيـاِ
« ذست بضسگ» سا دس ػطحي گؼتشدُ هيتَاى اػاع خَد فْوي هلاي سٍػايِ داًؼات راِ افاضٍى باش
ًخبگاى بش اًذيـِ ػياػي هشدم ايي رـَس ًيض تاثيش هؤثش داؿتِ اػتا )(Shevtsova 2007: 892

ايي اًذيـِ طي ػالّاي اخيش دس ا ّاي هختلف 3دس اػاٌاد ػياػات خااسخيً ،ظااهي ٍ
اهٌيتي سٍػيِ هَسد تاريذ شاس گشفتِ ٍ ستي دس «هفْاَم تَػاؼِ اختوااػي -ا تلاادي سٍػايِ تاا ػاال
 4،»0101اص ايي ػال بِ ػٌَاى هَػاذ تباذيل سٍػايِ باِ ياك « اذست باضسگ» يااد ؿاذُ

اػاتا

)(“Россия Больше не Является "Великой Державой” 2008

سٍػيِ رِ با فشٍپاؿي ؿَسٍي ًَػي «ػقَ آصاد» سا تدشباِ راشد دس دٍسُ پؼاؿاَسٍي
با ٍا ؼيت تلخ ًضٍل خايگاُ خَد دس تشتيبات ًظام بييا ولل هَاخِ ٍ دس داخال ًياض باا هـاكالت
ػذيذُاي سٍبِسٍ ؿذا بِ ًحَي رِ بشخي تحليلگشاى اص خولِ صبيگٌيَ بشطيٌؼكي 5ستي فشٍپاؿي
هدذد ايي رـَس اص داخل سا پيؾبيٌي رشدًذا يكاي اص هْوتاشيي اياي هـاكالت فقاذاى تؼشياف
دسػتي اص ريؼتي ٍ چيؼتي سٍػيِ ٍ بِ ػباست بْتش بحاشاى َّيات دس دٍسُ پؼاؿاَسٍي باَدا دس
ايي هياىّ ،شچٌذ هؤ فِّاي تفش ِاًگيض بؼياس ٍ دس هقابل هباًي

ّنگشا رٌٌذُ اًذ

بَدًذ ،اها
1

. Великодержавность (Greatness of Authority, Great-Power Status / Policy as a
Nationalist
)Objective
2
). Державник (Supporter of Strong Government Authority; ≈ Great-Power Nationalist
 .3اس جّٕ ٝافغالحاتي چٖٛ؛
) и «Крупнейшейرٚعييي ٝيي ٔ ٝا يي ٝيييه «لييذرت ييشري»( »РФ как «Великой Державы
) и Как Одного из Влиятельныхييه «ليذرت يشري اٚرعييايي» ( »Евразийской Державы
)يىي اس «ٔزاوش عٕذ ٜد٘ياي ٔعافز»( »Центров Современного Мира
4
». «Концепция Социально-Экономического Развития России до 2020 года
5
. Zbignev Brzezinski
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ًاػتا ظي دٍسُّاي تضاسي ٍ ؿَسٍي ٍ غن اص دػت سفتي ػظوت اياي دٍسُّاا سا هايتاَاى ًقطاِ
اؿااتشا

ّوااِ گااشٍُّااا ٍ طياافّاااي فؼااال دس سًٍااذّاي

ػياػااي -اختواااػي سٍػاايِ

پؼاؿَسٍي داًؼتا بش ايي اػاع ،اًذيـِ « اذست باضسگ» باِ هؤ فاِاي ابال اػتٌاا باشاي ايدااد
اًؼدام داخلي دس خاهؼِ َّيت گؼيختِ سٍػيِ پؼاؿَسٍي تبذيل ؿذا
با ػٌايت بِ اخواع هَخَد ،ايي آسهاى كشفًِظش اص ريؼتي تلاوينػااصاى ،اٍ اَيتي هْان
دس ػياػت خاسخي سٍػيِ ًيض بَدُ اػتا ّشچٌاذ دس دّاِ  0991باِ ٍاػاطِ فقاذاى هٌاابغ الصم
تشديذّاي صيادي دسباسُ اهكاى استقاء سٍػيِ بِ خايگاُ يك « ذست بضسگ» ٍخاَد داؿات ،اهاا
ايذُّاي هختلفي اص ػَي گشٍُّاي هختلف اص خولِ ياَسٍآتالًتيؼاتّاا ،ياَسٍ آػياًيؼاتّاا،
هليگشاياى ،اػالٍگشاياى ٍ ػايشيي بشاي تحقق ايي هٌظَس پيـٌْاد ٍ دس هقاطغ هختلف اياي دّاِ
بِ راس بؼتِ ؿذا با ٍخَد ايي تالؽّا ،راّؾ ؿاذيذ هٌاابغ ابال راسبؼات ٍ هـاكالت داخلاي
سٍػيِ اص يك ػَ ٍ اسصيابيّاي غيش ٍا غبيٌاًِ اص ايي داؿتِّا اص ػَي ديگاش ػاب

ًارااهي اياي

تالؽّا ؿذا هفَْم «دسطاٍيچؼتَا» اص ابتذاي ّضاسُ خذيذ ٍ با بِ ذست سػيذى ٍالديويش پَتيي
دس ا بي خذيذ هطشح ٍ اػاع اًذيـِ سارويت ٍ هذل سٍػي دٍ ات ذستوٌاذ سا تـاكيل داد ٍ
طي سًٍذي تذسيدي شاتتّاي هتفاٍت دس هحيط تلوينػاصي ػياػات خااسخي سا باِ ساؿايِ
ساًذا پَتيي با اتكاء بِ ايي اًذيـِ ،ضوي ايداد هبٌايي ّنگيتش بشاي َّيتيابي خاهؼِ سٍػاي ٍ
ّوضهاى هؼشفي سٍػيِ دس ػشكِ بييا ولل بِ ػٌَاى َّيتي هؼتقل بش آى ؿذ تاا اياي اًذيـاِ سا باا
سٍيكشدي ػولگشا ٍ ّوضهاى با ديذي ػيٌيتش بِ ٍا ؼيتّاي داخل ٍ خاسج ػولياتي رٌذا پاغ
اص اٍ ًيض دهيتشي هذٍد

با ا تضام بِ سٍيكشد ػولگشايي هحافظِراس ،تالؽ رشد تا ساّبشد تبذيل

سٍػيِ بِ يك « ذست بضسگ» سا با ؿيَُّاي ّوگشاتش باا غاشو ٍ باا تارياذ بيـاتش باش ًاَػااصي
ا تلادي بِ هشسلِ اخشا دسآٍسدا
0

1

 .پيٍيزي عياعت تٟاجٕي در حٛس ٜا٘زصي  ٚتاويذ ز تبذيُ ؽذٖ « ٝا زلذرت ا٘زصي» ،عياعيت ااٚرٔيا٘يٝاي جذييذ،
اجزاي ز٘أٞٝاي ٌغتزدٛ٘ ٜعاسي ٘ظأي  ٚفزٚػ ٌغتزد ٜتغّيحات ،عذْ پذيزػ لاعع اعتمزار ٔٙغم ٝع ْٛعيرز دفيا
ضذٔٛؽىي أزيىا در ارٚپاي ؽزلي ،اعتمزار عيغتٓ جذيذ دفا ضذٔٛؽىي در ٔزسٞاي غز ئ ،خاِفت ٔىزر ا ٌغيتزػ
٘ات ٝ ٛؽزق ،اس عزٌيزي ز٘أٌ ٝؾتس٘ي ٛٞاپيٕاٞاي دٚر پزٚاس ٞغتٝاي ،رص ٜجتٞاي جٍٙيي ٞ ٚؾيت ٞيشار عيز اس در
ٔيذاٖ عزخ ٔغى ٛزاي اِٚيٗ ار پظ اس فزٚپاؽي ؽٛرٚي در ٔارط  ،0112عفز ٔمأات وزّٔيٗ  ٝافزيميا  ٚوؾيٛرٞاي
أزيىاي التيٗ ،چا٘ٝس٘ي ٔغتٕز ا غزب ز عز پز٘ٚذٞ ٜغتٝاي ايزاٖ  ٚوزٜؽٕاِي ،ج ًٙتٕاْ عيار يا ٌزجغيتاٖ يز عيز
اٚعتياي ج ٛٙي  ٝ ٚتبع آٖ ؽٙاعايي اعتمالَ ايٗ جٕٟٛري  ٚآ خاسيا ،دااِت ٔغيتميٓ  ٚغيزٔغيتميٓ در أيٛر دااّيي
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دس ايي بيي ،بشخال «دسطاًٍيك»ّاي ػاختاًگااس ٍ اياذتَ َطيك ػاٌتي سٍػايِ راِ باِ ابؼااد ًاشم
ذست تَخِ صيادي ًذاؿتِ ٍ ًذاسًذ ،پاَتيي ٍ هاذٍد باا دس

تحاَالت فضايٌاذُ پيـايي ،خااسي ٍ

آتي دس ػطَح داخلي ،هٌطقِاي ٍ بييا وللي بش ضشٍست ا تفات بِ ابؼاد ًشم ذست ٍ تاثيش هؤثش آى باش
باصيافت خايگاُ سٍػيِ دس تشتيبات ًظام بييا ولل ٍ َ ًؼبي داؿتِاًذا ازا «دسطاًٍياك»ّااي خذياذ
رشهليي ػولگشاتش بَدُ ٍ با سد اًگاسُّاا ٍ ّاذ گازاسيّااي بلٌذپشٍاصاًاِ ،باش ضاشٍست تَخاِ باِ
داؿتِّاي هَخَد بشاي س ابت دس ػشكِ بييا ولال تارياذ ػولاي داسًاذا آًْاا باا تارياذ باش هـااسرت
بييا وللي بِ دًبال ًقؾ فؼا ي بشاي سٍػيِ ّؼتٌذ تا بِ خاي اًاضٍا ،اػاػاي باشاي اػاتقالل اياي رـاَس
بَدُ ٍ دس ػيي سال بِ سفظ ؿاخلِّااي خااف سٍػاي ًياض رواك رٌاذا تارياذ پاَتيي ٍ باِ ٍياظُ
هذٍد بش هفَْم « ذست بضسگ» سا هيتَاى تالؽ بشاي خؼتدَي هؼيشي هتفااٍت ٍ دس ػايي ساال
هوكي بِ «هذسًيتِاي» داًؼت رِ بيؾ اص تقابل ٍ تاريذ باش «ٍػاتفا يايي باَدگي» ًظاام باييا ولال ،باش
خٌبِّاي هثبت ايي ًظام ٍ اص خولِ بش ساّبشدّاي ػاصٍاساًِ با َاػذ ػياػت خْاًي توشرض يافتِ باؿاذا
هؼكَ اص ايي طشيق ضوي ابشاص توايل ػولي باِ باصگـات باِ هَ ؼيات « اذست باضسگ» هؼاتقلي راِ
خَاػتاس باص تؼشيف «ػاختاس تك طبي» اػت ،دس تقابل غيشضشٍسي با ايي ًظاام ًياض اشاس ًوايگياشدا
)(Sakwa 2008: 266

اص ػَي ديگش ،تاريذ سٍػيِ بش باصيابي خايگاُ « ذست بضسگ» خاَد دس ًظاام باييا ولال
ايي رـَس سا دس هحذٍدُ «اًتخاو ًكشدى» شاس دادُ ٍ ًوَد هـَْد ايي اهش سا هيتَاى دس تارياذ
هكشس هؼكَ بش ػذم توايل بِ ػضَيت دس اتحاديِ اسٍپاا ٍ ًااتَ هـااّذُ راشدا چاشا راِ هؼاكَ
ّنسديف ؿذى با رـَسّاي ضؼيف ػضَ ايي دٍ ًْاد سا ًَػي تَّيي هحؼَو هيرٌاذا اص اياي
سٍ دس بشخي هٌابغ اص تاريذ بش اًذيـِ « ذست بضسگ» دس ػياػات خااسخي سٍػايِ باِ توايال باِ
«اػتثٌا گشايي سٍػي» ٍ 1بِ ػٌَاى ساُ تاسيخي ٍ دس ػيي سال ٍياظُ تَػاؼِ هلاي اياي رـاَس يااد
هيؿَدا زا ايي هفَْم بِ ػٌَاى ػٌلشي هْن اص فشٌّگ ػياػاي سٍػايِ ،ساٌّوااي ا اذام آى دس
ػشكِ خاسخي بَدُ ٍ بِ چگًَگي سابطِ هؼكَ با «ديگشاى» ًياض ًظان بْتاشي دادُ اػاتا باا اياي
وؾٛرٞاي اارج ٘شديه  ٚتاويذ ز تٕايُ  ٝاحياء پايٍيا ٜدرييايي رٚعيي ٝدر عيٛري ٝزايي اليذأات ااييز در عياعيت
اارجي ٔغى ٛاعت وٞ ٝزچٙذ ا اٞذاف ٔؾخـ  ٚز اعاط ٔحاعب ٝعٛد ٞ ٚشي ٝٙفٛرت ٌزفت ،ٝأا ٔيتٛاٖ در غيياري
اس ايٗ الذأات پظ سٔي ٝٙتٕايالت احياء «لذرت شري» رٚعي ٝرا زرعي وزد.
1
. Russian Exceptionalism
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هالسظِ ،ستي اگش هشداى راشهليي اياي دياذگاُ بذبيٌاًاِ راِ سٍاباط باييا ولال ضاشٍستاً ػشكاِ
1

ّابؼًَي ّوِ دس هقابل ّوِ اػت س ا سد راشدُ ٍ پزيشفتاِ باؿاٌذ راِ دس ؿاشايط ساضاش هقاكاذ
تْاخوي آؿكاسي ػليِ سٍػيِ ٍخَد ًذاسد ،اها تاريذ بش خَديااٍسي دس اًذيـاِ سٍػايِ باِ هثاباِ
يك « ذست بضسگ» با ايي اػتذالل رِ دس ػول ّيچ رـَسي بِ آى روك ًخَاّذ رشد ،اهاشي
بذيْي ٍ ًـاًِاي هـَْد اص «ًَ ٍا غگشايي» سٍػي اػتا

2

ايي سا ًيض بايذ دس ًظش داؿت رِ ّش چٌذ هؼكَ دس دٍسُ پؼاؿَسٍي بش آى بَدُ تا اص ّاش
دٍ بؼذ ػلبي ٍ ايدابي اًذيـِ « ذست بضسگ» بْشُ گيشد (بِ كَست ػلبي با تارياذ باش هَ ؼيات
بشابش خَد با ذستّاي غشبي بشاي هقابلِ با تحويلّا ٍ تَػؼِطلبيّاي آًْا ٍ بِ كَست ايدابي
اص خولِ دس خاسج ًضديك 3دس ا

دخا ت هؼتقين ٍ ياا غيشهؼاتقين دس چگاًَگي خشيااىياابي

تحَالت ايي خغشافيا) ،اها با ػٌايت بِ داؿتِّاي اًذ

آى دس هحايط خااسخي ،راسبؼات خٌباِ

ػلبي ايي اًذيـِ بيؾ اص بؼذ ايدابي آى بَدُ ٍ اص اياي خْات ػياػات « اذست باضسگ» سٍػايِ
پؼاؿَسٍي با دٍسُّاي ؿَسٍي ٍ تاضاسي تفااٍت هلواَع داسدا ) (Бусыгина 2010باا اياي
هالسظِ دس اداهِ بِ بشسػي چيؼتي اًذيـِ « اذست باضسگ» ٍ چگاًَگي تااثيش آى باش سفتاسّااي
ػياػت خاسخي سٍػيِ دس دٍسُ پؼاؿَسٍي پشداختِ هيؿَدا

4
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. Hobbesian Realm of All Against All
٘ ٝ .1ظز ٔيرعذ تقٛر ٚجٛد رلا تي يرحٕا٘ ٝدر عزف ٝجٟا٘ي در ٔياٖ ٘خبٍاٖ رٚعيي ٝعٙييٗ لذرتٕٙيذي دارد .يزاي
ٔ اَ ،پٛتيٗ پظ اس تزاصدي ٌزٌٚاٌٖيزي ٔذرع ٝغالٖ (عرتأبز  ٚ )2004وؾت ٝؽذٖ يؼ اس  400غيز٘ظأي در ايٗ
حادث ٝتاويذ وزد« ،رٚعي ٝاٛد را ٔٛجٛدي ضعيف ٘ؾاٖ داد ٚ ٜضعيف ٕٞيؾ ٝپايٕاَ اعت» .اٞ ٚؾذار داد و ٝاسيٍزا٘ي
ٞغتٙذ ؤ« ٝايّٙذ ٔا را دريذِ" ٚ ٜمٕٝاي چزب" اس ٔا زٌيز٘ذ  ٚديٍزا٘ي ٘يش ٞغتٙذ و ٝ ٝآٟ٘ا وٕه ٔيوٙٙيذ .آٟ٘يا يا
ايٗ تٛجي ٝو ٝرٚعيٕٞ ٝچٙاٖ يىي اس لذرتٞاي ٞغتٝاي جٟاٖ ٙ ٚا زايٗ تٟذيذي عّي ٝآٟ٘ا اعت ،وٕهٞاي اٛد را يٝ
دؽٕٙاٖ رٚعي ٝارائ ٝوزدٔ ٚ ٜعتمذ٘ذ و ٝايٗ تٟذيذ ايذ ٔزتفع ؽٛد» .زاي اعال يؾتز ر ن ٝ؛
“Address by President Vladimir Putin” 2004
2
. Ближнее Зарубежье
ٕٞ .3اٖ عٛر و ٝاؽار ٜؽذٔ ،ف« ْٟٛلذرت شري» در ا٘ذيؾ ٝعياعي رٚعيٚ ٝاجذ د ٚوار ٚييض ٜدااّيي  ٚايارجي اعيت.
ايٗ ٔف ْٟٛدر عزف ٝدااّي  ٝعٛٙاٖ يه ٔؤِفٛٞ ٝيت خؼ  ٚدر ٔحيظ اارج  ٝعٛٙاٖ رإٙٞاي عُٕ ٔؾخـ ويزّٔيٗ
فزك ٔيؽٛدٝ .رغٓ ايٗ وار غت دٌٚا٘ ٝدر ٘ٛؽتار حاضز ا عٙايت  ٝحٛسٛٔ ٜضٛعي  ٚضيك ٔجاَ  ٝپزداات  ٝجٙبيٝ
اارجي ايٗ ٔف ْٟٛغٙذٔ ٜيؽٛد.
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سٍػيِ ٍ ػياػتگزاساى خاسخي ايي رـَس دس دٍسُ پؼاؿَسٍي ّوَاسُ دس هحزٍس پاػاخ
بِ پشػؾّاي اػاػي پيشاهَى َّيت خذيذ ايي رـَس بَدُ ٍ بش ّويي اػاع ،تحليل اًگاسُّااي
َّيتي سٍعّا دس ايي دٍسُ سٍؽ هٌاػبي بشاي بشسػي چگاًَگي سفتااسّااي هؼاكَ دس هحايط
خاسخي اػتا دس ابتذاي دِّ  ٍ 0991دس سًٍاذ پشا تْااو گازاس اص ؿاَ

ًاؿاي اص فشٍپاؿاي

ؿَسٍي رِ سرَد ؿذيذ ا تلادي ٍ ٍاگشايي تْذيذرٌٌذُاي سا دس ؿارلِ سٍػيِ خذيذ بِ ٍخَد
آٍسدُ بَد ًِ تٌْا بايذ هشصّاي ػشصهيٌي ٍ خغشافيايي دٍ ت خذيذ تؼشيف ،بلكِ پاػخ ػاوَاالتي
چَى ريؼتي «سٍع» ،چيؼتي «سٍػيِ» ٍ رذاهي «دٍػتاى» ٍ «دؿوٌاى» آى ًيض هـخق هيؿذا بِ
ايي هٌظَس ،افضٍى بش بشآٍسدي د يق اص داؿتِّاي هاادي ٍ هياشاب باِ خااي هاًاذُ اص ؿاَسٍي ٍ
هطا ؼِ شاتتّاي ػياػي ،گفتواىّاا ٍ اػاٌاد ػياػاي ،هذا اِ دس تحاَالت فضايٌاذُ هٌطقاِاي ٍ
بييا وللي ٍ بِ تبغ آى آيٌذُاي رِ سٍػيِ با آى هَاخِ بَد ًيض ضشٍست داؿتا
زا ،هشدم ٍ ًخبگاى سٍػيِ بايذ بِ چٌذ ػَال اػاػي اص خولِ ايٌكِ سٍػيِ خذيذ چيؼات دس
آتيِ چِ بايذ باؿذ ٍ ايٌكِ ٍيظگيّاي آى با رذام دٍسُ اص تاسيخ سٍػيِ بايذ تاييذ يا سد ؿاَد پاػاخ
هيگفتٌذا اص آًدا رِ َّيت يكي اص تؼيييرٌٌذُتشيي هؤ فِّا دس چگًَگي سفتااس رـاَسّا دس ػشكاِ
خاسخي اػت ،پاػخ بِ ايي ػوَاالت تشخواًي اص چگًَگي تاريذ سٍػيِ بِ خشياىيابي سٍابط خاَد باا
ػايش َّيتّاي فؼال دس ًظام بيي ا ولال ،تؼشياف هؼاكَ اص ًقاؾ ٍ اّاذا بلٌذهاذت خاَد دس اياي
ػشكِّا ٍ ػاص ٍ راسّايي بَد رِ سٍػيِ هيتَاًؼت باشاي اسيااء هَ ؼيات « اذست باضسگ» خاَد اص
آًْا اػتفادُ رٌذا)ّ (Godzimirski 2008: 17شچٌذ طيفّااي هختلاف دس سٍػايِ پاػاخّااي
هتفاٍتي بِ ايي ػوَاالت دادُاًذ ،اها دس اداهِ بِ بشآيٌذي اص ايي پاػخّا رِ دس ػول ًيض راسبؼت
داؿتِ اػت ،اؿاسُ هيؿَدا
 تاريخ :سٍػيِ پغ اص فشٍپاؿي ؿَسٍي بايذ بِ اًتخابي هْان هباادست هايراشد ٍ آىايٌكِ رذام هقطغ اص گزؿتِ ايي رـَس بايذ دس بشػااخت َّيات خذياذ آى هاَسد اػاتفادُ اشاس
گيشدا با ػٌايت بِ تحَالت ػويق دٍسُ پؼاؿَسٍي ٍ اػالم بشاتت اص دٍسُ روًَيؼتي اص يك ػَ
ٍ ّوضهاى تاريذ بش بشخي پيَػتگيّا باا اياي دٍسُ اص ػاَي ديگاش ،گاضيٌؾ دٍسُاي اص تااسيخ،
اًتخاو َّيتي هْوي بِ ؿواس هيسفتا بِ ػباست ديگش ،سٍػيِ با ايي پشػؾ هَاخِ بَد راِ آياا
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بايذ بش تدشبِ تاسيخي دٍ تػاصي ؿَسٍي ابتٌاء هييافت اص دٍسُ تضاسي ا ْام هيگشفات ٍ ياا
ايٌكِ بِ ايداد تاسيخي خذيذ بشاي خَد هبادست هيرشد دس تاسيخ رْي سٍػيِ ،خااطشُ اؿاغال
اص ػَي هغَلّا دس خَدفْوي ايي رـَس تاثيشي ػويق داؿتِ ٍ دس تاسيخ هؼاكاش آى ًياض خٌاگ
خْاًي دٍم ٍ ّنتشاصي با اياالت هتحذُ خالل خٌگ ػشد بيؿك هؤ فاِّاايي تؼياييرٌٌاذُ دس
ؿكلگيشي َّيت سٍػي بَدُاًذا )(Neumann 1996: 232

اًتخاو هٌبغ ا ْام تاسيخيً ،تايح َّيتي ديگشي ًيض بِ ّوشاُ داؿتا اًتخاو سٍػايِ بال
اص اًقالو بِ هؼٌي باصگـت بِ ػٌت استذٍرغ سٍػي بَد رِ سّبشاى ؿَسٍي بشاي اص بيي باشدى
آى تالؽّاي صيادي بِ راس بؼتِ بَدًذا سال آًكِ ،اًتخاو ا گَي ؿَسٍيايي باِ هؼٌاي اػاتوشاس
تدشبِ ػياػي -اختواػي بَد رِ سيـِ دس ايذتَ َطي روًَيؼن داؿت؛ سال آى رِ اٍ يي هفْاَم
فشٍپاؿي ؿَسٍي ،تاريذ بش گؼؼت اص ايي ايذتَ َطي بَدا باِ گاَاُ سًٍاذّا ،طاي دّاِ 0991
اًتخاو رذاهيي هقطغ تاسيخ هحل هٌا ـِ گشٍُّاي هختلف بَد ٍ ا بتِ بشداؿت هؼالطي دس اياي
باسُ بِ دػت ًياهذا دس ايي بيي ،يَسٍآتالًتيؼتّا بش پيـايٌِ

تااسيخي -فشٌّگاي تؼاهال باا

غااشو ،يااَسٍآػياًيؼااتّااا بااش ؿاخلااِّاااي خاااف ؿااش ي -غشبااي ٍ خاااف بااَدى سٍػاايِ ٍ
اػالٍگشاياىِ هليگشا ًيض بش گزؿتِ تاسيخيَ -هي ايي رـاَس تارياذ هايرشدًاذا باا باِ اذست
سػيذى ػولگشاياًي چَى پَتيي ٍ هذٍد

ٍ تاريذ آًْا بش َّيت هٌؼطف سٍػيِ ًياض باش هقااطغ

هختلف تاسيخ ايي رـَس بشاي دػتيابي بِ هضيتّااي بيـاتش تارياذ ؿاذا باا اياي ٍخاَد باِ ًظاش
هيسػذ ايي دٍ پيَػتگيّاي تاسيخي سٍػيِ با اسٍپاا سا بايؾ اص ػاايش هقااطغ دس َّيات خذياذ
سٍػي دخيل هيداًٌذ ٍ ّن اص ايي سٍ اػت رِ سٍػيِ دٍسُ آًْا ٍاخذ يك «سغ َي اسٍپايي»
داًؼتِ هيؿَدا بِسغن اياي تفااٍت دياذگاُّاا ،فلال هـاتش

گاشٍُّااي هختلاف سٍػاي دس

خلَف گزؿتِ تاسيخي سٍػيِ سا هيتَاى دس تاريذ ّوَاسُ آًْاا باش هَ ؼيات « اذست باضسگ»
تاسيخي ايي رـَس داًؼتا
 سزسهيي :دٍ تّا ًِ فقط ػاختّاي ػياػي ،بلكِ پذيذُّاي ػشصهيٌي ًياض ّؼاتٌذابش ايي اػاع ٍ با ػٌايت باِ ٍيظگايّااي خااف طتاَساّباشدي ،طتَپاَ يتيكي ٍ طتَارًَاَهيكي
سٍػيِ ،هؤ فِ ػشصهيي خضء ٍياظُاي دس هباسا ّاَيتي اياي رـاَس هحؼاَو هايؿاَدا تااسيخ
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سٍػيِ هولَ اص تْاخوات ػشصهيٌي ايي رـاَس باِ ػاايش رـاَسّا ٍ ًياض اشاس گاشفتي دس هؼاشم
تَػؼِ طلبيّاي اسضي ػايش دٍ تّا اػت ،اها اًقبام ػشصهيٌي سٍػيِ بِ تبغ فشٍپاؿي ؿاَسٍي
سا بايذ خاطشُاي ًاخَؿايٌذ دس رّي سٍع ّااي هؼاكاش داًؼاتا ازاّ ،شچٌاذ سٍػايِ باِ حاا
سذٍد خغشافيايي ّوچٌاى بضسگتشيي رـَس خْاى اػت ،اهاا اياي ٍا ؼيات ًاِ تٌْاا ساضايرٌٌاذُ
ًيؼت ،بلكِ اسؼاع ػويق ؿكؼت پشٍطُ تاسيخي -ػاشصهيٌي ،تلاَيشي سًاحآٍس سا دس َّيات
ػشصهيٌي خذيذ آى تكشاس هدذد هيرٌذا
اخباس سٍػيِ بِ باصگـت بِ هشصّاي ايي رـَس دس ػالّاي اٍ يِ سكَهت پتش ربياش ،ػاِ
پياهذ َّيتي هشتبط با هَضَع ػشصهيي سا باِ ّواشاُ داؿاتا اٍ ايي پياهاذ ،اضاوحالل خغشافيااي
ؿَسٍي بِ ػٌَاى هشخغ َّيت ػشصهيٌي آًاًي بَد رِ باا پاشٍطُ

اياذتَ َطيكي -ػاشصهيٌي

ؿَسٍي ؿٌاختِ ؿذُ ٍ بِ َّيات دٍگاًاِ سٍػاي -ؿاَسٍيايي ؿاكل دادُ بَدًاذا دٍم ،بياذاسي
َّيتّاي هٌطقِاي بَد رِ سٍػيِ پؼاؿاَسٍي سا ايدااد راشدُ بَدًاذا ػاَهيي پياهاذ ،تاشع اص
استوااال گشفتاااس آهااذى پااشٍطُ ػااشصهيٌي سٍػاايِ پؼاؿااَسٍي بااِ ػشًَؿاات ؿااَسٍي بااَدا
) (Godzimirski 2008: 22دس ايي بايي ،تاشع اص تدضياِ ػاشصهيٌي (باا ػٌايات باِ سًٍاذّاي
ٍاگشاياًاِ هَخااَد دس خوْااَسيّاااي فقاااص ؿااوا ي) باايؿااك يكااي اص هْوتااشيي هؤ فااِّااا دس
ؿكليابي َّيت ػياػي -ػشصهيٌي سٍػايِ پؼاؿاَسٍي باَدُ اػاتا باش ّوايي اػااع باَد راِ
هذٍد

دس هقا ِاي با ػٌَاى «سٍػيِ بِ پيؾ!» 1اص بيثبااتي دس فقااص ؿاوا ي باِ ػٌاَاى يكاي اص

هـكالت اػاػي سٍػيِ ًام بشدا ) (Медведев 2009با ايي هالسظِ ،هؼولِ ػشصهيٌي ًِ تٌْا باِ
ٍاػطِ ابؼاد ػياػي -اهٌيتي ،بلكِ بِ ٍاػطِ خٌبِ َّيتي بشاي سٍػيِ هْن بَدُ ٍ اػات ،چاشا راِ
يكي اص هؤ فِّاي اكلي « ذست بضسگ» ايي رـَس ٍػؼت ػشصهيٌي آى داًؼتِ هيؿَدا
 جاهعَِّ :يت اختواػي دس سٍػيِ پؼاؿاَسٍي باِسغان ّانپَؿااًي ًؼابي باا َّياتػشصهيٌي ٍ تاسيخي آىٍ ،اخذ چٌذ هـخلِ خاف اػتا بِ ا ياي هؼٌاا راِ تؼلاق باِ ياك گاشٍُ
اختواػي بش اًتخاوّاي َّيتي «سٍعّا» رِ داساي خٌبِ هؼتقين ػياػي بَدًذ ،تااثيش داؿاتا باِ
ػٌَاى هثال ،دس صهاى ػقَ ؿاَسٍي ،ؿاواس صياادي اص ؿاْشًٍذاى سٍػايِ خذياذ دس هقايؼاِ باا
"!. "Россия, Вперед
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دٍ توشداى ايي رـَس ،اسؼاع ٍابؼتگي ػياػي بيـتشي بِ ؿَسٍي داؿاتٌذ ،ازا اياي ػاذُ باياذ
طي فشآيٌذي با اسؼاع تؼلق بِ سٍػيِ خذيذ َّيتيابي هيرشدًذا دٍ توشداى رشهليي ّوچٌايي
هدبَس بِ اتخار ػياػتي بَدًذ رِ طاي آى غيشاػاالٍّاا باا ؿاْشًٍذاى اػاالٍ اسؼااع بيگااًگي
ًكشدُ ٍ ًؼبت بِ دٍسُ ؿَسٍي ،اسؼاع شابت بيـتشي با آًْا داؿتِ باؿٌذا زا ضاشٍست ايدااد
تؼااادل باايي سٍػاايِ بااِ ػٌااَاى دٍ اات -هلاات سٍع اص يااك ػااَ ٍ خاهؼ اِ ػياػااي چٌااذ َهيتي
پؼاؿَسٍي اص ػَي ديگش ضشٍستي غيش ابل اغوام بَدا
با تَخِ بِ سًٍذ َي هٌطقِاي ؿذى دس سٍػيِ خذيذ بِ ٍيظُ دس دٍسُ سياػاتخوْاَسي
يلتؼيي ٍ بشٍص گشايؾّاي گشيض اص هشرض دس ؿارلِ فذساػيَى سٍػيِ ،يافتي ساُسلي ػولي باشاي
سفغ ايي هـكل َّيتي اّويت بؼياسي داؿتا بش اياي اػااع ،تبليا اًذيـاِ هلات ػياػاي (ٍ ًاِ
َهي) بِ ػٌَاى اػاع اختواػي پشٍطُ دٍ ت سٍػيِ خذيذ بِ ػٌَاى ساُسال سػاوي اياي هـاكل
هَسد تَخِ شاس گشفتا دس ايي ساػتا ،سٍػيِ بايذ تبذيل بِ خاًِ سٍعّا (ؿْشًٍذاى سٍػيِ) ٍ ًِ
كشفاً سٍع تباسّا هيؿذا بِ ًحَي رِ ّوِ گشٍُّاي اَهي دس ػااخت َّيات ػياػاي سٍػايِ
خذيذ هـاسرت هيرشدًذا دس ايي هيااىّ ،شچٌاذ بحا
سٍػيِ دِّ  0991بيؾ اص بح

دسبااسُ َّياتّااي هختلاف س يا

دس

دس باو يك َّيت ػياػاي ياكپاسچاِ هٌاػابت داسد ،اهاا باِ

گَاُ سًٍذّا ،پَتيي ٍ پغ اص اٍ هذٍد

بِ ًحاَ هلواَعتاشي هَفاق باِ تلقايي هفْاَم « اذست

بضسگ» بِ ػٌَاى اكلي َّيتبخؾ بِ ّوِ «ؿْشًٍذاى سٍػيِ» ؿذُ ٍ تَاًؼاتِاًاذ اص اياي طشياق
ضوي ايداد اًؼدام بيي طيف ّاي هختلف سَل يك ّذ  ،ايي رـاَس سا هَخاَديتي تااسيخي
هتؼلق بِ ّوِ «سٍعّا» هؼشفي رٌٌذا
اًذيشِ «قذرت بشرگ» در سياست خارجي يلتسيي
هشٍس سفتاسّا ٍ سًٍذّاي خاسي دس ػياػات خااسخي سٍػايِ پؼاؿاَسٍي سااري اص آى
اػت رِ سّبشاى رشهليي باِ هاًٌاذ ّوتايااى پيـايي خاَدّ ،واَاسُ دغذغاِ سفاظ اكاَ ي چاَى
سارويت ،اػتقالل ،ػذم هذاخلاِ ٍ تواهيات اسضاي سا داؿاتِ ٍ ّواًٌاذ آًْاا هؼطاَ

ٍ هاذافغ

ا گَي ٍػتفا يايي سارويت بشابش دس ػشكِ بييا ولل بَدُاًذا تاريذ هكشس ًخبگاى ػياػاي ٍ ًياض
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تلشيحات هتؼذد دس اػٌاد ػياػت خاسخي ٍ دفاػي سٍػايِ باش تقؼاينًاپازيشي سارويات آى ٍ
بشابشي خايگاُ ايي رـَس با ػايش رٌـگشاى ػشكِ باييا ولال هَياذي باش اياي هاذػا اػاتا اياي
ديذگاُ رِ دس ػول ،رليت فْن سايح سٍػي اص آًچِ دس سٍابط بييا ولل تؼاهل هوكي ٍ هطلَو
فشم هيؿَد سا بِ كَست هٌفي صيش تااثيش اشاس دادُ ،بايؾ اص ّاش چياض ًاؿاي اص تكاشاس هداذد
ػٌاكش َّيتي هَخَد دس فشٌّگ ػياػي سٍػيِ اػتا بش ايي اػاع دس بيـتش اسصيابيّاا پيشاهاَى
سًٍذّاي خاسي دس ػياػت خاسخي سٍػيِ پؼاؿَسٍي بش ٍخَد ّنػاًيّاايي بايي اياي دٍسُ ٍ
دٍسُّاي پيؾ اص آى تاريذ هيؿَدا اًذيـِ « ذست بضسگ» يكي اص هْوتشيي ايي ّانهاًٌاذيّاا
اػت رِ دس دٍسُ پؼاؿَسٍي دس ا ّاي هختلف هَسد تَخِ شاس گشفتِ اػتا
طشفذاساى ًظشيِ ّوگشايي يا «يَسٍآتالًتيؼات»ّاا اٍ ايي طيفاي بَدًاذ راِ باا تارياذ باش
ضشٍست اسياء هَ ؼيت « ذست بضسگ» سٍػيِ دس تشتيبات بييا وللي گامّااي ػولاي سا دس اياي
صهيٌِ هطو ًظش شاس دادًذا يَسٍآتالًتيؼن ،تالؿي بشاي هـابْت دادى اسصؽّا ٍ هفاّين سٍػاي
ٍ غشبي ٍ بخؾ هْوي اص گفتواى رثشتگشاي سٍابط باييا ولال دٍسُ پاغ اص ؿاَسٍي باَد راِ
غشو سا ًِ «ًقطِ هقابل» ،بلكِ ؿشيك طبيؼاي سٍػايِ هاياًگاؿاتا يَسٍآتالًتيؼاتّاا هخاا ف
تثبيت تلَيشي اص سٍػيِ بِ ػٌَاى هَخَديتي رِ بيؾ اص ٍاسب تااسيخي ٍ اياذتَ َطيكي اتحااد
ؿَسٍي ًيؼت ،بَدُ ٍ با دس

پؼشفتّاي ًاؿي اص فشٍپاؿي ؿاَسٍي اص ياك ػاَ ٍ ّاشاع اص

باصگـت روًَيؼن اص ػَي ديگشّ ،وگشاياي ّواِخاًباِ باا غاشو سا بْتاشيي ػااص ٍ رااس باشاي
بشٍىسفت اص چا ؾّاي هَخَد ٍ اسياء هَ ؼيت « ذست بضسگ» ايي رـَس هيداًؼاتٌذا آًْاا باا
تأريذ بش تؼلق تاسيخي سٍػيِ بِ توذى غشو ،بش تثبيت خايگاُ آى بِ ػٌَاى رـَسي «ٌّداسهٌاذ»
ٍ ؿشيكي ابل اػتواد دس خاهؼۀ دٍل هتوذى اكاشاس داؿاتٌذا ازا ،تاأهيي هٌاافغ سٍػايِ اص خولاِ
تحقق اًذيـِ « ذست بضسگ» ايي رـَس سا تٌْا دس گشٍ تؼاهل ّوِخاًبِ با خاهؼِ غاشو اسصياابي
رشدُ ٍ بش آى بَدًذ رِ هؼكَ بذٍى هؼاػذت غشو دس هؼيش ٍا ؼي تَػؼِ شاس ًخَاّذ گشفاتا
اها ّواى طَس رِ سًٍذّا ًـاى هيدٌّذ ،آى چٌاًكِ تلاَس هايؿاذ ،غاشو دس دادى هاباِاصاء باِ
سٍعّا ػخاٍتوٌذ ًبَد ٍ باش ّوايي اػااع ،يَسٍآتالًتيؼان ًاِ تٌْاا دس تحقاق اًذيـاِ « اذست
بضسگ» راسي اص پيؾ ًبشد ،بلكِ با بشخي اؿتباّات ايي سًٍاذ سا باا تاأخيش هَاخاِ راشدا (ًاَسي
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0829ا ف)6 :
يَسٍآػياًيؼن بِ ػٌَاى اٍ يي خاايگضيي خاذي ًظشياِ ّوگشاياي هطاشح ٍ اٍاػاط دّاِ
 0991دس هحافل ػياػي سٍػيِ ا بال صيادي يافتا «يَسٍآػياًيؼت»ّا باا اًتقااد اص ًاراسآهاذي
اًذيـِ يَسٍآتالًتيؼن دس سفغ هـكالت داخلي ٍ چا ؾّاي ػشكاِ خااسخي ،گفتوااى خاَد سا
تشخواى ؿاخقّاي ٍيظُ طتَپَ يتيكي ٍ فشٌّگي سٍػيِ داًؼتِ ٍ بِ ّوايي اػاذُ باش ضاشٍست
ايداد هَاصًِ بيي ػوت ّاي ؿش ي ٍ غشباي ػياػات خااسخي تارياذ داؿاتٌذا آًْاا باا تارياذ باش
هَ ؼيت « ذست بضسگ» تاسيخي سٍػيِ ،بش ايي بااٍس بَدًاذ راِ دس ساا ي راِ ؿاش  ،هؼاكَ سا
ؿشيكي بشابش هيداًؼت ،غشو با آى بِ هثابِ رـَسي «دسخاِ دٍم» سفتااس هايراشد ٍ اياي گًَاِ
تؼاهل دس ػول تحقيش هلي سٍػيِ بَدا تاريذ يَسٍآػياًيؼتّا بش اًذيـِ « ذست باضسگ» بيااًگش
توايل آًْا بِ اسياء ٍ تؼشيف هدذد ا گَي رٌؼشت اسٍپاي اشى  09هايالدي باَد راِ طاي آى
چٌذ ذست بضسگ بِ ػٌَاى ًاظويي ًظان بايي ا ولال هاذيشيت اهاَس دس اياي ػشكاِ سا باِ ػْاذُ
هيگشفتٌذا بِسغن ّنساػتايي بيـتش ديذگاُّاي يَسٍآػياًيؼتّا با افكاس ػواَهي ،اياي اًذيـاِ
ًيض هتاثش اص ؿواسي ػَاهل ػياػي ٍ فكشي بِ ٍيظُ ػذم اًطبا ّذ گزاسيّاي آًْا باا ؿاشايط
تحَلپزيش بيشًٍي ٍ بِ تبغ آى ػذم بْبَد ؿشايط داخلي ٍ بييا وللي سٍػيِ با ًاراسآهذي هَاخاِ
ؿذا
دس ايي ؿشايط با اًتخاو يَگٌي پشيوارَ  1بِ ػٌَاى ٍصيش خاسخًِ ،ظشياِ «تاَاصى اَا»
رِ بياًي اص بشداؿت خاف سٍػي اص ػاختاس خذيذ ًظام بييا ولل پغ اص خٌاگ ػاشد ٍ خايگااُ
سٍػيِ دس آى بَد بِ ػٌَاى ساّبشد خذيذ ػياػت خاسخي ايي رـاَس هطاشح ؿاذا پشيواارَ

ٍ

طيف ّناًذيؾ ٍي با ايذُ ًظام تك طبي هَسد ادػاي ٍاؿٌگتي هَافق ًبَدُ ٍ ضوي تارياذ باش
َّيت هتفاٍت فشٌّگي ٍ طتَپَ يتيكي سٍػايِ ،باش آى بَدًاذ راِ ساّباشد سٍػايِ باِ هثاباِ ياك
« ذست بضسگ» تٌْا اص طشيق تبذيل آى بِ يك ط

ذست هؼتقل دس ًظاام چٌاذ طبي ػوليااتي

خَاّذ ؿذا آًْا ؿشايط ٍ ت ًظام بييا ولل سا بِ دٍسُ گزاس اص اكَل خٌگ ػشد بِ ًظن خذياذ
چٌذ طبي تؼبيش رشدُ ٍ هؼتقذ بَدًذ رِ خالل ايي دٍسُ هشارض هختلاف اذست اص خولاِ سٍػايِ
. Евгений Примаков
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هيتَاًؼتٌذ ،خايگاُ خَد دس تشتيبات بييا وللي سا استقاء بخـايذُ ٍ ًقاؾّااي هْواي باِ ػْاذُ
گيشًذا زا هْوتشيي ّذ

هؼكَ دس ايي هقطغ هواًؼت اص تثبيت ػيؼتن خذيذي بَد رِ هٌتح باِ

اًضٍاي ايي رـَس ؿَدا بِ تاريذ طشفذاساى ايي ًظشيِ ،سٍػايِ باياذ اص طشياق ًَػااصي ٍ تقَيات
تَاًوٌذيّاي ا تلادي ،ػياػي ٍ ًظاهي ،اتتال

با رـَسّاي غيشغشبي اص خولاِ چايي ٍ ٌّاذ ٍ

اػادُ رٌتشل خَد بش سَصُ خغشافيايي «آػياي هشرضي» بِ ٍصًِ تؼاد ي دس بشابش غاشو ٍ باِ ٍياظُ
اهشيكا تبذيل ؿذُ ٍ خايگاُ خَد سا بِ ػٌَاى يك « ذست بضسگ» اسياء هيًوَدا با اياي ٍخاَد،
ًظشيِ تَاصى َا ًيض بِ سغن بشخي هَفقيتّا دس بْبَد هَ ؼيت سٍػيِ دس ػشكِ خاسخي ٍ خبشاى
ػقذُ تحقيش هلي آى ًارام بَدا
اًذيشِ «قذرت بشرگ» در سياست خارجي پَتيي
ٍالديويش پَتيي پغ اص بِ دػت گشفتي ذست ضوي اًتقاد اص سٍيكشدّاي اياذتَ َطيك
دس ػياػت خاسخي با طشح ًظشيِ سٍػيِ بِ هثابِ يك « ذست باضسگ هاذسى ٌّداسهٌاذ» 1تاالؽ
رشد رِ ػٌاكش ٍا غگشايي دس ايي سَصُ ٍ بِ تبغ آى اهكاىپزيشي ّذ گزاسيّاي خااسخي سا
افضايؾ دّذا اٍ رِ ٍاسب يك دِّ آؿفتگي داخلي ٍ رـَسي ًاتَاى دس دفاع اص هٌافغ خاَد دس
ػشكِ خاسخي بَد ،هؼكَ سا دس هحزٍس اًتخااو هيااى ّوگشاياي باا غاشو ٍ تباذيل باِ دٍ تاي
«ٌّداسهٌااذ» دس ًظااام بااييا ولاال غااشوهحااَس ٍ يااا هقاٍهاات بااا داؿااتِّاااي اًااذ

دس بشابااش

صيادُ خَاّيّاي دٍ تّاي غشبي هيديذا دس ايي بييّ ،شچٌذ غشو بش بايؼتگي سٍػيِ بِ ػٌَاى
يك « ذست ٌّداسهٌذ» تاريذ داؿت ،اها پَتيي يك « ذست بضسگ ٌّداسهٌذ» باا فضااي هااًَس
بيـتش سا تشخي هيدادا اٍ دس ّواى ابتذا بِ كشاست تاريذ رشد رِ سٍػيِ بِ ٍاػطِ ؿاخلِّااي
فشٌّگي ،ا تلادي ٍ طتَپَ يتيكي خَد دس گزؿتِ ذست بضسگاي باَدُ ٍ دس آيٌاذُ ًياض خَاّاذ
بااَدا ) (Oldberg 2007: 13هْوتااشيي اظْاااس ًظااش پااَتيي دس ايااي سابطااِ رااِ بياااًگش توااايالت
ًاػاتا ظيك اٍ باِ هَ ؼياات « اذست باضسگ» پيـاايي سٍػايِ باَد دس آٍسياال ػاال  ٍ 0112باا تؼبيااش
فشٍپاؿااي ؿااَسٍي بااِ بااضسگتااشيي «فاخؼ اِ طتَپااَ يتيكي ااشى» ،ػٌااَاى

ؿااذا (“Soviet

”. “Normalized Modern Great Power
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) Collapse a „Catastrophe” 2005تلَي

اًًَي بشاي اػتفادُ هداذد اص ًقاؾ ػقااو دس

ًـاىّاي دٍ تي ٍ ا تباع بخؾّايي اص ػشٍد هلي دٍسُ ؿاَسٍي باشاي اػاتفادُ دس ػاشٍد هلاي
سٍػيِ ًوَدّاي ديگشي اص ايي ًاػتا ظي بَدًذا )(Trenin 2005: 11

پَتيي دس ساػتاي ػولياتي رشدى ايي آسهاى دس ػالّاي ابتذاي سياػت خوْاَسي خاَد
با اتخار سٍيكشد «ػولگشايي هحافظِراس» ،ػِ اكل ًَػااصي ا تلاادي ،دػاتيابي باِ خايگااّي
بايؼتِ دس فشآيٌذّاي س ابت خْاًي ٍ اػادُ خايگاُ سٍػيِ دس ػشكاِ باييا ولال باِ ػٌاَاى ياك
« ذست بضسگ خذيذ» سا هبٌاي ػياػت خاسخي خَد شاس دادا ايي ػاِ اكال تشخوااى سٍيكاشد
ػولگشاياًِ اٍ دس ػياػت خاسخي بَد رِ ضوي ا تفات ػيٌي باِ هحاذٍدُ داؿاتِّااي سٍػايِ ٍ
اسصيابي ٍا غبيٌاًِتش اص فضاي باصي آى دس ػشكِ بييا ولل ،بش ابلياتّااي ػاخت ٍ ًاشمافاضاسي
هَخَد ايي رـَس اػتَاس بَدا ايي ٍا غگشايي آسهااىگشاياًاِ سا هايتاَاى دس تارياذ اٍ باش ايٌكاِ
«رؼي رِ اص فشٍپاؿي ؿَسٍي ًاساست ًباؿذ ،دل ًذاسد ٍ رؼي رِ بِ فكش اسياء آى باؿذ ،ػقل
ًذاسد» ( )Trenin 2004بِ خَبي هـاّذُ رشدا بِ اظْاس آًذسُ تؼَگاًكَ « :1باِ ًظاش هايسػاذ راِ
پَتيي دس ايي اػتقاد رِ سٍػيِ ،رـَسي اسٍپايي ٍ ٌّداسهٌذ اػت ٍ "خااُطلبايّااي اهرشاتاَسي" سا باِ
رٌاسي ًْادُ ،ساػخ اػت ااا اص ًظش پَتيي ،دػتيابي بِ هَ ؼيت " ذست بضسگ" باِ خاَدي خاَد ّاذ
هحؼَو ًويؿَد ،بلكِ راس ٍياظُ اياي هَ ؼيات ،ايدااد ؿاشايط بايؼاتِ باشاي دخا ات بيـاتش سٍػايِ دس
سًٍذّاي خْاًي اػت»ا )(Tsygankov 2006: 1089

سٍيكشد پَتيي بِ هحيط خاسخي دػترن اص چْاس هؤ فِ ّاَيتي اص خولاِ ػاٌذسم اهرشاتاَسي
اص دػت سفتِ« ،سافظِ خوؼي» بَدى بِ ػٌَاى يك ابش ذستً ،گاُ ٍيظُ بِ تؼاهال دس فضااي باييا ولال
رِ سيـِ دس هفاّين طتَپَ يتيكي ٍ باصي كفش داؿت ٍ پزيشؽ ضؼفّااي سٍػايِ ٍ فـااسّاي ٍاسدُ
بِ آى بِ تبغ فشٍپاؿي ؿَسٍي تاثيش هيپزيشفتا ) (Godzimirski 2008: 19بش ايي اػاع ،پاَتيي
ضوي فاخؼِ داًؼتي فشٍپاؿي ؿَسٍي ،توايل بِ اسياء خايگاُ خْاًي سٍػايِ سا باِ تكاشاس خااطش
ًـاى هيػاخت ،اها بش ايي ًكتِ تاريذ هيرشد رِ هؼكَ دس پي دػتيابي بِ هَ ؼيت ابش اذستي باِ
هاًٌذ دٍسُ ؿَسٍي ًيؼت؛ چشا رِ اص ًظش ٍي دس آى ؿشايط صهاًي ّضيٌاِّااي پايگياشي چٌايي
. Andrei P. Tsygankov

1
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ػياػتي بيؾ اص هٌافغ آى بَد ٍ اص ػَي ديگاش ،اتحااد ؿاَسٍي باِسغان ّضيٌاِّااي صياادي راِ
پشداخت رشد ،دػتآٍسد ابل هالسظِاي اص سضَس خْاًي خَد تحليل ًكشدا پَتيي با ػٌايات
بِ تدشبيات ػياػت خاسخي ؿاَسٍي ٍ دٍسُ يلتؼايي ٍ دس

اياي ٍا ؼيات راِ سٍػايِ ّواًٌاذ

ػلف ؿَسٍيايي خَد ذستوٌذ ًيؼت ،بش ايي باٍس بَد رِ هؼكَ با اتخاار ػياػاتي ٍا اغبيٌاًاِتاش
هيتَاًذ با ّضيٌِاي روتش خايگاُ اص دػت سفتِ « ذست بضسگ» خَد دس ػشكِ خْاًي سا هداذداً
باص يابذا
با ايي هالسظِ ،پَتيي با تاريذ باش ساّباشد « اذست باضسگ هاذسى ٌّداسهٌاذ» ػياػات خااسخي
سٍػيِ سا بِ ػشػت بِ تؼاهل با غشو ٍ تشتيبات ًَيي خْاًي ػَ داد ٍ تالؽ رشد ضوي تؼْاذ باِ هٌاافغ
ٍ هالسظات هلي بشاي دػتيابي بِ ؿٌاخت بْتش اص هؼاتل خْاًي بِ دسري هـتش

باا غاشو دػات ياباذا

يذ ٍكفي «بضسگ» دس ايي ساّبشد هتشت بش پيؾ صهيٌاِ ّااي تااسيخي تاَاى سٍػايِ دس اػواال ًفاَر باش
هؼايل خْاًي ٍ ػذم اهكاى ًاديذُ گشفتي هٌافغ آى بَدا ياذ ٍكافي «هاذسى» باش اياي تارياذ داؿات راِ
سٍػيِ ًِ تٌْا بايذ دس خٌبِّاي ػخت ًظاهي -ػياػي ذست ،بلكِ دس ابؼااد ًاشم ا تلااد ،فايآٍسيّااي
پيـشفتِ ٍ فشٌّگ ًيض ذستوٌذ ؿَدا يذ ٍكفي «ٌّداسهٌذ» ًيض هؼطَ بِ آى بَد رِ تالؽ باشاي استقااء
هَ ؼيت سٍػيِ دس تشتيبات ًظام بيي ا ولل بايذ با دس ًظش داؿات اكال سفاظ ٍضاغ هَخاَد ٍ ػٌايات باِ
هحذٍدُ هٌابغ آى كَست گيشد تا صهيٌِ تحشيك بييا وللاي ػلياِ اياي رـاَس فاشاّن ًـاَدا (راَاليي ٍ
ًَسي )002 :0829
ّوكاسي سٍػيِ با اهشيكا پاغ اص ساَادب  00ػارتاهبش ػاال ً 0110واَدي سٍؿاي اص
سشرت دس ساػتاي ايي ساّبشد بَد بِ ًحَي رِ اص ايي هقطغ بِ ػٌَاى ًضدياكتاشيي دٍسُ تؼاهال
هؼكَ با ٍاؿٌگتي دس توام دٍسُ پؼاؿَسٍي ياد هيؿَدا بِسغن ايي سٍيكاشد ّوكااسيخَياًاِ ٍ
بشخال

تلَس اٍ يِ ،اهشيكا ًِ تٌْا دس دادى هابِاصاء بِ هؼكَ ػخاٍتوٌذ ًبَد ،بلكِ اذستياابي

ايي رـَس سا خطشي ػيٌي بشاي خَد هيداًؼتا دس

ايي ٍا ؼيت ػب

ؿذ رِ پَتيي دس هياًاِ

سياػتخوَْسي خَد با تاريذ بش ايي رِ خْاى دس سال تبذيل بِ ياك پلياسؿاي 1اػات ،ساّباشد
تبذيل سٍػيِ بِ يك « ذست بضسگ هؼتقل» سا بِ كَست خذيتشي هَسد تَخِ اشاس دّاذا ٍي
ٛ٘ .1عي ٘ظاْ يٗإُِّ ا سٔيٝٙاي ٔتغيز اس اتحادٞا ٚ ٚا غتٍيٞا و ٝتٛعظ اسيٍزاٖ ٔتعذد ادارٔ ٜيؽٛد.
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بش آى بَد تا اص ايي طشيق بِ ؿشراء خاسخي سٍػيِ بِ ٍيظُ اهشيكا بفْواًٌذ رِ باياذ هؼاكَ سا باِ
ػٌَاى باصيگشي هؼتقل با هٌافغ هـخق پزيشفتاِ ٍ بايؾ اص اياي ًگااُ فاشا دػاتاًِ باِ آى ًذاؿاتِ
باؿٌذا ايي اًذيـِ ،بش ػولي ًبَدى راسبشد ػياػاتّااي ياكخاًباِ دس استباا باا سٍػايِ تارياذ
داؿت ٍ بش ايي تلشي بَد رِ تؼاهل با هؼكَ بايذ بش هبٌاي اكل بشابشي ،استشام هتقابل ٍ ػٌايت
بِ هالسظات آى ابتٌاء يابذا اٍ گ صيباسٍ

1

تاثيش اًذيـِ « ذست بضسگ هؼتقل» بش ًحَُ تؼاهلي

دٍ ت پَتيي با اتحاديِ اسٍپا سا ايي گًَِ خالكِ هيرٌذ؛ « ذست بضسگگشايي» تٌْا فلؼفِ ًااظش
بش ٍضؼيت فؼلي سٍػيِ اػت ٍ ّشگًَِ «تالؽ اص خولِ بشاي تحويل ػقالًيت هبْن رَتَ ِّااي
2

اسٍپايي بِ سٍػيِ بايذ بِ ػٌَاى تْاخوي سٍاىؿٌاختي تلقي ؿَد»ا )(Ziborov 2007: 13-14

«درتشيي هًَيخ» پَتيي 3سا هيتَاى آؿكاستشيي تاثيش اياي اًذيـاِ باش سفتاسّااي خااسخي
دٍ ت ٍي داًؼت رِ بش هقاٍهت دس بشابش تالؽ فضايٌذُ غشو باشاي تحويال اكاَل ٍ ا گَّااي
خَد تاريذ داؿتا پَتيي دس ػخٌشاًي خَد دس رٌفشاًغ اهٌيتاي هاًَيخ (فَسياِ « )0112خْااى
تك طبي» پشداختِ ٍاؿٌگتي بِ ػٌَاى خْاى «يك اسباو ٍ يك سارويت» سا ؿذيذاً هَسد اًتقااد
شاس دادا اٍ ايي اًتقادات سا با ٍ َ

بِ افَل ًؼبي ذست اياالت هتحذُ ٍ بيبؼت ايي رـَس دس

افغاًؼتاى ٍ ػشا  ،سفتاسّاي هٌفؼالًِ اسٍپاا ،افاضايؾ تاَاى هشاراض خذياذ اذست ٍ باِ ٍياظُ باِ
پـتَاًِ بْبَد ٍضغ ا تلادي سٍػيِ (بِ هذد افضايؾ بيػابقِ يوت ًفت) راِ ػاب

فاشاد ؿاذى

فضاي باصي آى دس ػشكِ بييا ولل ؿذُ بَد ،ايشاد رشدا اص ّويي سٍ ،اياي اًتقاادات سا هايتاَاى
ػَ پَتيي اص ػولگشايي هحافظِراس بِ ػولگشايي تْاخوي ٍ ًاِ تٌْاا ا اذاهي ػالبي دس بشاباش
تَػؼِطلبيّاي اهشيكا ،بلكِ تالؿي ايداابي باشاي ػقاذُ گـاايي اص تحقيشّااي سٍػايِ دس دّاِ
 0991داًؼتا )(Грэм 2010

دس ّويي ساػاتا ،پاَتيي دس دٍ ػاال پايااًي سياػاتخوْاَسي خاَد ػياػات «هقاٍهات
هؼتقين» 4سا ؿيَُاي بْيٌِتش بشاي تحقق هٌافغ سٍػيِ دس بشابش تَػؼِطلبايّااي غاشو ٍ باِ ٍياظُ

1
.
2

Oleg Ziborov
. The European Lilliputians
3
”. Putin‟s “Munich Doctrine
4
. Direct Resistance
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اهشيكا داًؼتا اٍ تالؽ رشد اص ايي طشيق ضوي بِ چاا ؾ رـايذى خْااىگشاياي پيشٍصهذاساًاِ
غشو دس دٍسُ پغ اص خٌگ ػشد ،تلَس ذست دس سال ًضٍل سٍػيِ ٍ توايل باِ ًادياذُ گاشفتي
ايي رـَس سا هَسد تشديذ شاس دادُ ٍ بِ ّوتاياى غشباي خاَد بفْواًاذ راِ ّضيٌاِ بايتاَخْي باِ
هالسظات هؼكَ بيؾ اص گزؿتِ خَاّذ بَدا بِ ايي اػتباس ،اص ايي تحَل هيتَاى بِ آغاص دٍسُاي
خذيذ دس سٍابط خاسخي سٍػيِ ياد رشد رِ طي آى هؼكَ توايل بِ باصگـت بِ خايگاُ « اذست
بضسگ هؼتقل» سا بيؾ اص پيؾ بِ ؿشراء غشبي خَد گَؿضد رشدا
اًذيشِ « قذرت بشرگ» در سياست خارجي هذٍدف
هااشٍس فشآيٌااذ ػولياااتي ؿااذى اًذيـ اِ « ااذست بااضسگ» دس ػياػاات خاااسخي سٍػاايِ
پؼاؿَسٍي ساري اص آى اػت رِ بِسغن تاريذ بش ػاص ٍ راسّاي ّانگشاياًاِ باشاي اخاشاي آى،
ايي اًذيـِ دس بشخي هقاطغ بِ هاًٌذ دٍسُّاي تضاسي ٍ ؿَسٍي بِ ساّبشد ذيوي «تاَاصى اذست
بضسگ» 1هٌحش

ؿذُ رِ تقابل هؼكَ با ٍاؿٌگتي دس ػالّاي پايااًي سياػاتخوْاَسي پاَتيي

ًوًَِ اي سٍؿي اص ايي اهش اػتا دس ايي بييّ ،شچٌذ هاُّاي ابتذايي سياػاتخوْاَسي هاذٍد
ًيض با خٌگ هؼكَ ٍ تفليغ دس اٍػتياي خٌَبي ٍ بِ تبغ آى تقابل ّوِخاًبِ سٍػيِ با غشو ّوشاُ
بَد ،اها با ًواياى ؿذى تبؼات هٌفي ايي سٍيكشد تقابلي اص يك ػَ ٍ ػشايت اهَاج بحشاى ا تلااد
خْاًي بِ ا تلاد ٍابؼتِ بِ كذٍس هَاد خام سٍػيِ اص ػَي ديگش ،دٍ تواشداى راشهليي اص ّيدااى
ًاؿي اص اًباؿات دسآهاذّاي دٍس اص اًتظااس ًفتاي بياشٍى آهاذُ ٍ ضاشٍست دس

ٍا اغبيٌاًاِتاش

هحذٍديتّا سا ّشچِ بيـتش اسؼااع رشدًاذا باِ ّوايي ٍاػاطِ باَد راِ هاذٍد

باا تارياذ باش

اسخحيت تَاصى هٌافغ بش تَاصى َا ،تؼاهل بيـتش با غشو سا ػاصٍراسي هٌاػ

بشاي بشٍىسفات اص

هـكالت خاسي ٍ آتي ٍ راّؾ ّضيٌاِّااي استقااء هَ ؼيات سٍػايِ باِ ياك « اذست باضسگ»
داًؼتا
ًكتِ ساتض تاهل ايٌكِ هذٍد دس بشخي ػخٌشاًيّا خَد بِ خاي سٍػيِ بِ هثابِ يك « اذست

. Old – Style Great Power Balancing

1
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بضسگ» اص ػباست «سٍػيِ خذيذ» اػتفادُ هيرٌذ رِ بياًگش تفااٍت ًؼابي دياذ اٍ باا ّوتايااى پيـايي
خَد اػتا بِ باٍس فوَدٍس َرياًَ  2،هذٍد با ايي اكطالح ػؼي داسد تغيياشات بٌياادي ٍ دس ػايي
سال پَياي دًياي اهشٍص ٍ تفاٍتّاي دٍسُ ؿَسٍي ٍ پؼاؿاَسٍي سا دس تحقاق سٍػايِ خذياذ هاَسد
تَخِ شاس دّذا بِ ػقيذُ ا كؼاًذس راًاٍا َ ً 3يض دس اكطالح «سٍػيِ خذيذ» ٍا غگشايي هثبتاي ابال
هـاّذُ اػت رِ ػؼي داسد ٍا ؼيات ضاؼف ٍ اَت سٍػايِ سا ّوضهااى ببيٌاذ ،ساال آى راِ اًذيـاِ
سٍػيِ بِ هثابِ ياك « اذست باضسگ» ًواي تَاًاذ باا دًيااي اهاشٍص استباا بش اشاس رٌاذا (“Россия
)Больше не Является "Великой Державой” 2008

با ايي هالسظِ ،هذٍد

بِ تبغ بشداؿت هتفاٍت اص چيؼتي سًٍاذّا دس ًظاام باييا ولال ٍ

خايگاُ سٍػيِ دس ػياػت خْاًي ،هدذداً بِ سٍيكشد «ػولگشايي هحافظِراس» ػاَ يافات ٍ باش
ايي اػاع ػياػت خاسخي چٌذبشداسيّ ،وشاُ با اهكاى دفاع اطغ ،اها غيشهقابلِخَياًاِ اص هٌاافغ
هلي سا دس دػتَسراس خَد شاس دادا چشايي ديگش ٍ دس ػيي سال ابل تأهل اتخاار اياي سٍيكاشد،
ٍخَد ًگشاًي پايذاسي دس هؼكَ دس ايي خلَف باَد راِ تارياذ باش سٍؽّااي خَدهذاساًاِ ٍ
سٍيكشد تقابلي هوكي اػت بِ تشػين خطَ تقؼين خذيذي بيي ايي رـاَس ٍ غاشو ٍ تاا ي آى
آثاس صياىباسي بش سًٍذ تَػؼِ ٍ ًَػاصي ايي رـَس هٌتْي ؿَدا زا هاذٍد

دسكاذد بشآهاذ باا

اساتِ تؼشيفي خذيذ اص سٍػيِ رِ هاًغ فاشم آى اص ػاَي غاشو باِ ػٌاَاى دؿاوي ٍ تقليال اياي
رـَس بِ «ديگش» هـخلي ؿَد رِ هايال باِ تقابال باا آى اػات ،سٍػايِ سا اذستي «ٌّداسهٌاذ»
هؼشفي رٌذا دس ػيي سال اٍ هدذاًِ تالؽ داسد تا با پيؾباشد اّاذا

اكاَ ي ػياػات خااسخي

سٍػيِ ،دفاع اص تفؼيش خاف سٍػي اص سًٍذّاي بييا وللي ٍ تاريذ بش ًقاؾ هاَثش ٍ ستاي ساّباش
هؼكَ دس تؼييي تشتيبات هٌطقِاي ٍ ستي بييا وللي ،هفَْم «باضسگ» سا ًياض ضاويوِ «ٌّداسهٌاذ»
رٌذا
ّواى طَس رِ اؿاسُ ؿذ هذٍد

با ديذي ٍا غبيٌاًاِ باِ هحاذٍدُ داؿاتِّااي سٍػايِ باِ

ضشٍست سفظ استيا دس فشآيٌذ اسياء خايگااُ « اذست باضسگ» سٍػايِ باِ ٍياظُ دس سٍاباط باا
1
.
2
.
3

»«Новая Россия
Федор Лукьянов
. Александр Коновалов
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ّظهَى ّشچٌذ ضؼيف فؼلي ًظام بييا ولل تَخِ داسدا با ايي هالسظِّ ،شچٌذ رٌّيتّاي خٌاگ
ػشد دس بشخي سفتاسّاي دٍ ت ٍي اص خولِ دس بٌذّاي هختلف ػٌذ «ساّبشد اهٌيت هلاي سٍػايِ
تا ػال  ٍ »0101تاريذ آى بش اّويت تَاصى َا ّوچٌاى بِ چـن هيخَسد  ،1اهاا ستايغخوْاَس
ػَم با فشم بِ ايٌكِ هؼكَ بشاي استقااء هَ ؼيات خاَد هدباَس باِ تؼاهال باا ٍاؿاٌگتي دس بااو
هؼاتل هختلف اص خولِ اهٌيت بييا ولل ،رٌتشل تؼليحات ،اهٌيات اًاشطي ٍ ديگاش اػات ،تاالؽ
رشدُ تا ساّبشد ػياػت خاسخي اٍ خٌبِ ضذاهشيكايي ًذاؿتِ ٍ بيـتش بش هٌافغ ٍ هالسظات سٍػيِ
هتوشرض ؿَدا زا خشٍخي ػياػت خاسخي هذٍد

سا هيتَاى ايي هْان داًؼات راِ هؼاكَ دس

صهيٌِّاي هختلف آهادُ ّوكاسي با «ّوِ طش ّا» ،اها بِ ؿشطي بشابش ٍ بِ ًحَي اػت رِ ًِ باش
اسصؽّا ،بلكِ بش هٌافغ هـتش
بش ايي اػذُ ،هذٍد

ابتٌاء يابذا
ػاص ٍ راس راسآهذ استقاء خايگاُ سٍػيِ بِ هَ ؼيت يك « اذست

بضسگ» سا دس ؿشايط ساضش ٍسٍد بِ تؼاهل «اصاء ،هابِاصاء» با غشو ٍ باِ ٍياظُ اهشيكاا هايداًاذا

2

رـَسّاي غشبي ًيض دس هقابل بِ سٍؿٌي ًـاى دادُاًذ رِ پزيشؽ سٍػيِ دس خاهؼِ غشباي ٍ اساتاِ
اهتياص بِ آى اص خولِ بشاي تؼشيغ سًٍذ ًَػاصي ايي رـَس بذٍى ّضيٌِ ًيؼتا ايي تغييش ًـاًِّااي
سفتاسي سٍػيِ رِ هيتَاى اص آًْا بِ تلطياف دياذگاُ هؼاكَ دس هقَ اِ ا اذام هؼاتقل دس ػشكاِ
بيي ا ولل ياد رشد بِ ٍيظُ دس تغييش هَاضغ ايي رـَس دس بال ايشاى ابل بشسػاي اػاتا طاي اياي
تحَلّ ،شچٌذ هؼكَ پيـتش ٍ اص خولِ دس دٍسُ پاَتيي باا هَضاغگياشيّااي دٍ پْلاَي خاَد
تالؽ هيرشد ّن اص ايشاى ٍ ًيض اص رـَسّاي غشبي اهتياص بگيشد ،اها دس دٍسُ هذٍد

اياي سًٍاذ

تغييش رشدُ ٍ هؼكَ بِ ًحَ ابل تأهلي بِ ّوشاّي با غشو دس فـاس بش تْشاى هتوايال ؿاذُ راِ اص
ايي خولاِ هايتاَاى باِ س ي هثبات آى باِ طؼٌاهاِ چْااسم تحاشين ػلياِ اياشاى ٍ خااسي راشدى

 .1زاي ٔغاِع ٝيؾتز ٔزاجع:ٝ ٝ
Стратегия Национальной Безопасности Российской Федерации до 2020 года, 2009
 .1اجاس ٜرٚعي ٝ ٝأزيىا در اعتفاد ٜاس اان  ٚفضاي ايٗ وؾٛر زاي ا٘جاْ ٘مُ  ٚا٘تماالت ٘ظيأي ي ٝافغا٘غيتاٖ ،تٛليف
اأٛػ ٌغتزػ ٔٛج ع٘ ْٛات ٝ ٛؽزق ،تغييز ز٘أ ٝأزيىا در اعيتمزار ٔٙغمي ٝعي ْٛعيرز دفيا ضذٔٛؽيىي ايٛد در
ارٚپاي ؽزليٛٔ ،افمت ضٕٙي رٚعي ٝا ٌغتزػ حضٛر ٘ظأي أزيىا در آعياي ٔزويشي ،تٛافيك عيزفيٗ يز عيز پيٕياٖ
جايٍشيٗ اعتارت زاي اس ٕٟٔتزيٗ ٕ٘ٛدٞاي را غ« ٝاساءٔ ،ا ٝاساء» رٚعي ٚ ٝأزيىا ٞغتٙذ و ٝدر زايي ٔٙيا ع اس آٖ يٝ
«ٔعأّ ٝشري» تعبيز ٔيؽٛد.
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تحشينّاي ايي طؼٌاهِ طي فشهاى هذٍد

دس  00ػرتاهبش  0101اؿاسُ رشدا

1

ّشچٌذ سٍػيِ دس ايي بذُبؼتاىّا بِ دًبال اهتياصگيشي دس ػايش صهيٌِّا اص خولاِ دسيافات
ػشهايِ ٍ تكٌَ َطي پيـشفتِ بَدُ ٍ ٍػذُّايي ًيض دس ايي خلَف دسيافت رشدُ ،اها ّواى طَس
رِ اؿاسُ ؿذ ،سٍيكشد تؼاهلي هذٍد

با غشو سا هيتَاى ًـاًِاي اص تؼشيف ػْلگيشاًاِتاش ٍي

اص اًذيـِ سٍػيِ بِ هثابِ يك « ذست بضسگ هؼتقل» داًؼتا اٍ دس ػيي سال با ٍ اَ

باِ ايٌكاِ

2

غشو ًِ تٌْا هايل ًيؼت سٍػيِ سا «خَدي» بذاًذ ،بلكِ اذستياابي آى سا خطاشي ػيٌاي باشاي
خَد داًؼتِ ٍ اص ايي سٍ ػياػت «دسبشگيشي خذيذ» ايي رـَس سا با ّوااى هاّيات ػاابق ،اهاا باِ
ؿكلي خذيذ دًبال هيرٌذ ،تؼلينًاپزيشي هؼكَ بِ ا گَّاي خْاى ؿوَل غشو ٍ ػذم پازيشؽ
ايي اكل غشبي رِ " «بيشًٍي» بايذ ّواًٌذ ها ؿَد ،دس غيش ايي كَست بِ ػٌاَاى دؿاوي باا قَُ ٍ
تْذيذ بِ اٍ ًگشيؼتِ هيؿَد" سا هَسد تاريذ شاس دادُ اػتا
هذٍد

ّوچٌيي ًـاى دادُ بِ هقَ ِّايي چَى سارويت ،اػتقالل ٍ تَاصى اَا ّوچٌااى

اػتقاد داسد ٍ تفؼيش تؼااهحي ا ٍ اص اياي هفااّين دس بشخاي هَضاَػات اص خولاِ دس ّوشاّاي باا
فـاسّاي غشو ػليِ ايشاى كشفاً تارتيكي اػتا بش ايي اػاع ،اٍ بشخال

توايل اٍباها باِ ؿاشٍع

هدذد سٍابط ٍاؿٌگتي ٍ هؼكَ ،بش تقَيت ايي سٍاباط (استقااء ػاط اهكاًاات ٍ تَاًوٌاذيّاا)
اكشاس داسدا بِ باٍس هذٍد

هؼٌي «ؿشٍع هدذد» چيضي خض باصگـت باِ سابطاِ تؼااهلي گزؿاتِ

رِ طي آى اهشيكا با ًگاُ فشادػتاًِ بِ سٍػيِ با آى بِ ػٌَاى ؿشيكي دسخِ دٍ سفتاس هيراشد راِ
بايذ هالسظات ٍاؿٌگتي سا بِ توام هي پازيشفتً ،يؼاتا اٍ دس هقابال باش چااسچَو خذياذي اص
سٍابط تاريذ داسد رِ هبتٌي باش بشاباشي ٍ حاا هٌاافغ هتقابال باؿاذا اص اياي سٍ دس بشخاي هٌاابغ
سٍػي تحَالت اخيش دس سٍابط سٍػيِ ٍ اهشيكا ٍ ايٌكِ ٍاؿٌگتي دس بؼضي هَضاَػات اص خولاِ

 .2دٔيتزي ٔذٚدف عي فزٔا٘ي در  22عرتأبز  2010ا اعتٙاد  ٝلغعٙأ 1121 ٝؽٛراي أٙيت ٔجٕٛع ٝتحيزيٓٞيايي
را عّي ٝايزاٖ در سٔيٞٝٙاي ٔختّف اس جّٕٙٔ ٝع تحٛيُ زاي جًٙافشارٞاي ٘ظيأي اقٛفياس عيأا٘ٞٝياي اط 300يٝ
ايزاٖٙٔ ،ع فعاِيت ؽزوتٞاي رٚعي در ايزاٖ  ٚؽزوتٞاي ايزا٘ي در رٚعي ٝدر ارتباط ا فعاِييتٞياي ٞغيتٝاي تٟيزاٖ،
ٔٙع ٚرٚد  ٚعبٛر زاي فعاالٖ ٞغتٝاي٘ -ظأي ايزاٖ  ٚ ٝاس رٚعيٙٔ ٚ ٝع ؽزوتٞاي دِٚتي  ٚغيزدِٚتي رٚعي ٝاس ارائيٝ
اذٔات ٔاِي  ٝاؽخاؿ  ٚؽزوتٞاي ٔزتبظ ا فعاِيتٞاي ٞغيتٝاي اييزاٖ اجزاييي ويزد .يزاي اعيال يؾيتز در اييٗ
اقٛؿ ر ن ٝ؛ Фомичев 2010
2
». «Один из Своих
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ايشاى ،رشُ ؿوا ي ،پيواى خذيذ رٌتشل تؼليحات ،افغاًؼتاى ٍ ػرش هَؿكي هدبَس باِ هازارشُ باا
هؼكَ اص هَضؼي بشابش ٍ هؼاهلِ با آى ؿذُ ،دػاتآٍسدي هْان ٍ ًـااًِاي اص پازيشؽ «بضسگاي»
سٍػيِ اص ػَي اهشيكا اسصيابي هيؿَدا
ًقصّاي اجزاي اًذيشِ قذرت بشرگ
ّشچٌذ ًخبگاى ٍ هشدم سٍػيِ با اؿاسُ بِ بشخي هٌابغ با قَُ ٍ با فؼل آى اص خولِ ٍػاؼت
ػااشصهيٌي ،هَ ؼياات طتَپااَ يتيكي ،تَاًوٌااذي ًظاااهي ٍ ّؼااتِاي ،رخااايش ػظااين هٌ اابغ طبيؼااي،
ظشفيت ّاي فكشي ٍ خوؼيت پَيا ،رـاَس خاَد سا ًاِ تٌْاا دس گزؿاتِ ٍ ساال ،بلكاِ دس آيٌاذُ
ؿايؼاتِ ػٌااَاى «بااضسگ» هاايداًٌااذ ،اهااا بااا ػٌايات بااِ ٍا ؼيااتّاااي هَخااَد بايااذ پاازيشفت رااِ
ؿاخلِّاي ذست سٍػيِ (بِ خض دس چٌذ صهيٌِ خاف اص خولِ اًشطي ٍ ػالحّاي اتوي) ًـااًي
اص «بضسگي» آى بِ دػت ًويدّذ ٍ ايي رـَس خض طشسي اص يك ذست بضسگ ًيؼاتا باِسغان
ايي راػتيّا ،هؼكَ اص پزيشؽ ايي ٍا ؼيت استشاص داسد ٍ ستي تالؽ رشدُ تا «بضسگي» خاَد سا
بِ ّش ًحَ هوكي دس خغشافياي خاسج ًضديك ٍ دس هَضَػاتي ًظيش اهٌيات اًاشطي ،ػاذم اؿااػِ
ػالحّاي ّؼتِاي ٍ تشتيبات اهٌيتي بِ ديگاش رـاَسّا بقبَالًاذا ّشچٌاذ ػَاهال هختلفاي سا دس
ػذم ؿايؼتگي سٍػيِ بِ اسضاس هَ ؼيت « اذست باضسگ» دس تشتيباات ًظاام باييا ولال هايتاَاى
دخيل داًؼت ،اها دس اداهِ بِ ػِ هَسد اص هْوتشيي ايي هتغيشّا اؿاسُ هيؿَدا
الفً :گاُ صزفاً«اس باال»
سًٍذ تالؽّا دس دٍسُ پؼاؿَسٍي بشاي اسياء هَ ؼيت « ذست بضسگ» سٍػيِ سااري اص
توشرض ٍ تاريذ بش تحقق ايي اهش «اص باال» اػتا ساال آًكاِ اص ٍيظگايّااي اكالي ياك اذست
بضسگ هذسى ٍخَد خاهؼِاي پَيا اػت رِ طي آى اًذيـِّا ٍ تَاًوٌذيّا اص پاتيي بِ بااال ًضاح
گشفتِ ٍ تالؽّاي داخلي ،هٌطقِاي ٍ خْاًي دس ػطَح دٍ تي ٍ خاهؼاِّ ،ان «اص بااال» ٍ ًياض «اص
پاتيي» ػاصهاى دّي ؿًَذا ّشچٌذ هشداى رشهليي دس بشخي هقاطغ بش ايدااد خاهؼاِاي ذستوٌاذ ٍ
تَػؼِ صيشػاختّاي اًؼاى هذسى تاريذ رشدُاًذ ،اها ٍضؼيت غا

ساري اص تَخِ اًذ

آًْاا

بِ ػشكِ داخل ٍ ػذم تالؽ هؤثش باشاي تَاًوٌاذػااصي خاهؼاِ سٍػاي اػاتا (Данилевич
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) 2010ػياػتوذاساى سٍػيِ بِ ٍيظُ اص دٍسُ پاَتيي باا تارياذ باش ساّباشد توشراض اذست ٍ اياذُ
«دهَرشاػي سارويتي» رِ ًـاًِ آؿكاسي اص باصگـت بِ ػٌت تاسيخي «دٍ ت ذستوٌذ -خاهؼاِ
ضؼيف» دس فشٌّگ ػياػي سٍػيِ سا هتبادس هيرٌذ باِ خااي تقَيات ّوضهااى دٍ ات ٍ خاهؼاِ،
ا ذاهات خَد سا كشفاً بِ تقَيت دٍ ت هؼطاَ

راشدُ ٍ باِ تباغ آى ػشكاِ باشاي ٍسٍديّااي

غيشدٍ تي بِ سَصُّاي تلوينػاصي ٍ اخشا ّشچِ بيـتش هحذٍد ؿذُ اػتا
ايي دس سا ي اػت رِ ًظشػٌديّا ًـاى اص آؿٌايي طيفّا ٍ طبقات هختلاف اختوااػي
دس ايي رـَس با هقتضيات سٍص داؿتِ ٍ ديذگاُّاي هتفاٍت آًْا دس خلاَف تباذيل سٍػايِ باِ
يك «ابش ذست» « ،1ذست بضسگ» ٍ يا يك «سّبش هٌطقِاي» 2ساري اص سؼاػيت آًْا بِ ايي اهاش
اػتا بش اػاع يك ًظشػٌدي رِ اٍاتل ػاال  0101اًداام ؿاذ 22/6 ،دسكاذ هاشدم سٍػايِ
خَاػتاس تبذيل ايي رـَس بِ يك « ذست بضسگ» 02/2 ،دسكذ بِ يك «ابش ذست» ٍ تٌْا 9/2
دسكذ بِ يك «سّبش هٌطقِاي» بَدُاًذا ) (Бызов 2010بِسغن ايٌكِ هذٍد

«ًشم اًاذيؾ» باِ

ايي هْن رِ «سٍػيِ تا صهاًي رِ هشدهي بضسگ ًذاؿتِ باؿذ ،تباذيل باِ اذست بضسگاي ًخَاّاذ
ؿذ» ،آگاّي داسد ٍ دس هقا ِ هؼشٍ

«سٍػيِ بِپيؾ!» ًيض ضشٍست تَاًوٌذػاصي خاهؼاِ سٍػاي

سا هَسد تاريذ شاس دادُ ) ،(Медведев 2009اها دس خلَف تحقاق اياي ّاذ

تشدياذّااي

صيادي ٍخَد داسدا
ّشچٌذ ايي ًاراهي بِ ػَاهل هختلفي اص خولِ ًْاديٌاِ ؿاذى ػياػات توشراض اذست دس
دٍسُ پَتيي ،سػَد «ػايالٍيك»ّااي «ػاخت اًاذيؾ» باِ تواام ؿاوًَات ػياػاي ،ا تلاادي ٍ
اختواػي ٍ تاريذ رشهليي باش اياذُ «دهَرشاػاي ساارويتي» راِ آصاديّااي هاذًي ٍ ػياػاي سا
تحذيذ ٍ خاهؼاِ سٍػايِ پؼاؿاَسٍي سا باِ خاهؼاِ «ضاؼيفا اٌفغ» 3تباذيل راشدًُ ،ؼابت دادُ
هيؿَد ،اها بِ ًظش هيسػذ ايي ػَاهل خَد هؼلَ ي اص فشٌّاگ ػياػاي غيشدهَرشاتياك سٍػايِ
ّؼتٌذا 4زا با ػٌايت بِ ايٌكِ هـكل اكلي دس ايي صهيٌِ ضؼف بؼتشّاي بايؼتِ بشاي ذستياابي
1
.
2
.
3

 . 2زاي اعال يؾتز در اقٛؿ ٚضعيت جأعٟ٘ ٚ ٝادٞاي ٔذ٘ي رٚعي ٝر ن ٝ؛
نوري  :8811صفحات مختلف

Сверхдержава
Региональное лидерство
. Low Trust Society
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طيفّاي اختواػي اػت ،زا ًويتَاى ؿاًغ صيادي بِ تَػؼِ ٍ تقَيت خاهؼِ سٍػي دس رَتااُ
هذت اتل ؿذا بِ ايي اػتباس ٍ باِ تباغ فقاذاى اػاتاًذاسدّاي بااالي اختوااػي دس خاهؼاِ رٌاًَي
سٍػيِ رِ اص خولِ ؿاخلِّاي اكلي يك ذست بضسگ دس ػلش ساضش اػاتً ،وايتاَاى اياي
رـَس سا اص ايي خٌبِ دس ؿشايط فؼلي ٍ آيٌذُ ًضديك ذستي بضسگ داًؼتا
ب :ضعف در هَلفِّاي قذرت ًزم
ّشچٌذ هقاهات هؼكَ بِ تحَل دس هؤ فِّاي ذست ٍ تغييش ؿاشايط داخلاي ،هٌطقاِاي ٍ
بييا وللي اػتشا

داؿتِ ٍ بِ تبغ آى ػذم هٌاػبت ابضاسّاي ػٌتي ذست بشاي استقاء خايگااُ اياي

رـَس بِ هَ ؼيت يك « ذست بضسگ» سا اهشي بذيْي هيداًٌاذ ،اهاا سًٍاذّا سااري اص دياذگاُّااي
ّوچٌاى ػخت اًگاساًِ آًْا بِ هقَ ِ ذست اػتا دس ايي بييّ ،شچٌذ پَتيي ٍ هذٍد طي ػاالّااي
اخيش بِ تكشاس بش تقَيت هؤ فِّاي ًشم ذست اص خولِ دس بؼذ فشٌّگي ٍ باِ ٍياظُ ا تلاادي آى تارياذ
رشدُاًذ ،اها بِ تلشي دهيتشي تشًيي1،سّبشاى سٍػيِ طي ايي ػالّا ّوَاسُ هذل سؿذ باذٍى تَػاؼِ،
ػشهايِداسي بذٍى دهَرشاػي ٍ ػياػت « ذست بضسگ» بذٍى اػتباس بايؼتِ باييا وللاي سا هطوا ًظاش
داؿتِاًذا  ),2009)Тренинايي دس سا ي اػت راِ باِ تارياذ بؼاياسي اص ًخبگااى سٍع ،سٍػايِ
بشاي تبذيل بِ ذستي بضسگ بايذ بِ «ا تلادي َّؿوٌذ» ٍ «داًاؾهحاَس» 2دػات ياباذ ٍ ّوايي
ّذ

بايذ اػاع تالؽ هؼكَ دس ّضاسُ ػَم باؿذا بِ اػتقاد آًْاا باشاي تحقاق اياي ّاذ ا گاَي

تَػؼِ اختواػي -ا تلادي سٍػيِ بايذ تغييش رشدُ ٍ بيؾ اص ّش چياض ؿايَُ صًاذگي هاشدم ٍ تَ ياذات
اختواػي هتحَل ؿَدا بِ ػباست ديگش ،خاهؼِ سٍػيِ بايذ بِ خاهؼِ «فاشا كاٌؼتي ٍ اطالػااتي» 3تباذيل
ؿَدا )(Красин 2010

طبق يك ًظشػٌدي دس ارتبش  ،0101بيـتش هشدم سٍػيِ ًيض دس ٍّلاِ ًخؼات باش اياي تارياذ
داؿتٌذ رِ ايي رـَس بشاي تبذيل ؿذى بِ يك اذست باضسگ باياذ باِ ايدااد ياك ا تلااد هاذسى ٍ
پيـشفتِ هبادست رٌذا اص هٌظش آًْاا دػاتيابي باِ ػاط بااالي سفااُ ؿاْشًٍذي ،ايدااد ًياشٍي ًظااهي
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.
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.
3

Дмитрий Тренин
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ذستوٌذ ،تَػؼِ ػلَم ٍ فيآٍسيّاي ًَيي اص ديگش هلضٍهات " ذست بضسگ" سٍػيِ اػاتا دس اياي
بيي ،تحكين رٌتشل بش سَصُ خاسج ًضديك ٍ بِ ػٌَاى پلي هياى آػيا ٍ اسٍپا بَدى ،روتاشيي تَخْاات
سا بيي هشدم سٍػيِ بِ خَد خل راشدُ اػاتا خا ا تأهال اياي راِ اص ًظاش آًْاا دس ؿاشايط ساضاش
اهشيكا ،چيي ،طاپي ػِ ذست بضسگ بشتاش دًياا ّؼاتٌذا ) (Туманов 2010دس اياي هيااىّ ،شچٌاذ
باصگـت سٍػيِ اص ػولگشايي تْاخوي بِ هحافظِراس دس دٍسُ هذٍد
بيـتش با غشو با ّذ

ٍ تاريذ اٍ بش ّوگشاياي

دسيافت ػشهايِ ٍ تكٌَ َطيّاي پيـشفتِ بشاي تؼشيغ سًٍاذ ًَػااصي اياي

رـَس سا هيتَاى ًوَدي اص تَخِ اٍ بِ ابؼاد ًشم ذست داًؼت ،اها فقاذاى صيشػااختّااي ياك
ا تلاد تَػؼِ يافتِ اهيذ چٌذاًي بِ تَػؼِ ا تلادي سٍػيِ دس آيٌذُ ًضديك بِ دػات ًوايدّاذا
افضٍى بش ايي ،ػذم پي گيشي ا گَي هلي تَػؼِ ٍ اهيذ بيؾ اص ساذ باِ ػاخاٍتوٌذيّااي غاشو
بشاي تحقق ايي هٌظَس اص ديگش هـكالت هْن سًٍذ ًَػاصي دس سٍػيِ اػت رِ اًتقاد بؼاياسي اص
ًخبگاى ايي رـَس سا ًيض دس پي داؿتِ اػتا
آفت ديگش سَصُ ذست ًشم دس سٍػيِ تؼلط ًگاُ ػٌتيِ اهٌياتهحاَس ٍ ػياػاي باِ اياي
سَصُ ٍ ػذم تَاى رشهليي ٍ ستي هذٍد

بِ ظاّش يبشال باِ تفكياك بايي ساَصُّااي هختلاف

اػتا بِ ايي هؼٌا رِ ّشچٌذ دس سال ساضش راسآهذتشيي ابضاس ا تلادي سٍػايِ هٌاابغ اًاشطي آى
هي باؿذ ،اها اػتفادُ ػياػي اص ايي ابضاس دس بشخي هَاسد ًتايح هٌفي دس پي داؿتِ اػتا باِ ػٌاَاى
هثال ،تذاس

هؼكَ بشاي اسذاب خطَ خذيذ اًتقال گاص اص خولِ «خشياى خٌَبي»« ٍ 1خشيااى

ؿوا ي» 2بيؾ اص اّذا

ا تلادي با اغاشام ػياػاي دس ساال اًداام اػات ،ساال آًكاِ سٍػايِ

هيتَاًؼت با بش شاسي تؼاهلي ؿفا
تحليل رشدُ ٍ اص خاً

با غشو هٌافغ خَد دس ايي سَصُ سا بِ كَستي ٌّداسهٌاذتاش

آى اػتباس بايؼتِ بشاي يك ذست بضسگ ػشكِ بييا ولل سا ًيض رؼا

ًوايذا
بايذ بِ ايي هْن ًيض تَخِ داؿات راِ دسآهاذّاي بخاؾ اًاشطي كاشف ًا هحاش
سٍػيِ ًبَدُ ٍ هْوتاشيي هٌباغ رؼا

ا تلااد

سوايات داخلاي ٍ اص ًافازتاشيي ػااص ٍ راسّااي ػياػات

. Южный Поток
. Северный Поток
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خاسخي ايي رـَس ًيض هحؼَو هي ؿًَذا باش اياي اػااع ،دس كاَست ًَػااى ابال هالسظاِ دس
يوتّاي خْاًي ًفت ٍ گاص (ّواًٌذ بحشاى ها ي ػاال  ،)0119اياي ًقطاِ اَت هايتَاًاذ باِ
ػاهلي هؼكَع تبذيل ؿذُ ٍ ًِ تٌْا پاؿٌِ آؿيل ا تلااد سٍػايِ ،بلكاِ رال سًٍاذ ًَػااصي اياي
رـَس باؿذا با ايي هالسظِ اگش سٍػيِ بِ ػشػت بشاي ًَػاصي صيشػاختّااي ا تلااد خاَد باِ
ػٌَاى راسآهذتشيي ًوَد ذست ًشم ا ذاهي بايؼتِ اًدام ًذّذ ًِ ،تٌْا ساّبشد تبذيل ايي رـَس بِ
ذستي بضسگ تحقق ًخَاّذ يافت ،بلكِ با ػٌايت بِ س ابت فضايٌذُ دس ػشكِ بييا ولل اص دػات
سفتي خايگاُ فؼلي آى ًيض دٍس اص رّي ًخَاّذ بَدا
جً :گاُ سختاًگار بِ خارج ًشديك
بِسغن آثاس هثبت اًذيـِ ذست بضسگ دس داخل سٍػيِ بِ ٍيظُ راس ٍياظُ َّياتبخاؾ
آى ،ايي اًذيـِ پياهذّاي ًاهطلَبي بشاي هتؼاهليي با هؼكَ بِ ٍيظُ دس خااسج ًضدياك باِ ّواشاُ
داؿتِ بِ ًحَي رِ رـَسّاي ساضش دس ايي خغشافيا سا هيتاَاى « شباًيااى» اياي اًذيـاِ داًؼاتا
ّشچٌذ سٍػيِ طي ػالّاي پغ اص فشٍپاؿي دس رٌاس ًگاُ ػٌتي بِ خاسج ًضديك دس پاي ػولاي
رشدى «ّظهًَي ًشم» 1دس ايي هٌطقِ ًيض بَدُ ،اها سًٍذّا سااري اص چاشخؾ اًگااسُّااي ػاخت
هؼكَ بِ ايي خغشافيا اػتا سٍػيِ با فشم « اذست باضسگ» خاَد ،ادػااي بشتاشي ٍ ستاي ساق
تؼييي ػشًَؿت رـَسّاي ساضش دس ايي سَصُ سا بِ هاًٌذ دٍسُ ؿَسٍي سفاظ ،هٌاافغ هـاشٍػي
دس آى بشاي خَد تؼشيف رشدُ ٍ خَد سا ضاهي ثبات ايي خغشافيا هيداًاذا )(Herd 2007: 97

دخا تّاي سٍػيِ دس اهَس داخلي رـَسّاي اياي هٌطقاِ اص خولاِ اًتخاباات سياػاتخوْاَسي
اٍرشايي ( ،)0101هؼااتل داخلاي ش يضػاتاى (ػاال  ،)0101سًٍاذّاي ػياػاي دس باالسٍع
(اًتقادات هؼتقين هذٍد

2

اص ا كؼاًذ َراؿٌكَ ،ستيغخوَْس باالسٍع دس ػاال  ٍ )0101اص

ّوِ هْوتش خٌگ توام ػياس ًظاهي باا گشخؼاتاى دس ػاال  ٍ 0112ا اذاهات تاا ي آى اص خولاِ

». «Мягкая Гегемония
. Александр Лукашенко
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ؿٌاػايي اػتقالل خوَْسيّاي آبخاصياا ٍ اٍػاتياي خٌاَبي ًوًَاِّااي سٍؿاٌي اص پياهاذ هٌفاي
اًذيـِ ذست بضسگ سٍػيِ بشاي رـَسّاي خاسج ًضديك ّؼتٌذا
اػاػاً ابذاع هفَْم «خاسج ًضدياك» هقَ اِ ابال تاأهلي دس ادبياات طتَپاَ يتيكي سٍػايِ
هحؼَو هيؿَدا بِ ايي هؼٌا رِ اگشچِ خغشافياي ايي هٌطقاِ خااسج اص هحاذٍدُ ػاشصهيٌي اياي
رـَس شاس داسد ،اها هؼكَ آى سا هٌطقِ هٌافغ خاف خَد هياًگااسدا باِسغان تحاَالت فضايٌاذُ
هٌطقِاي ٍ بييا وللي دس ايي ًگاُ تغييشي ايداد ًـاذُ ٍ تؼبياش هاذٍد

اص اياي هٌطقاِ باِ ػٌاَاى

سَصُ «هٌافغ تشخيحي» 1سٍػيِ گَاُ آى اػت راِ هؼاكَ ّاش گًَاِ دػاتاًاذاصي اذستّااي
خاسخي بِ خاسج ًضدياك سا ّوچٌااى باِ دياذُ تْذياذ هايًگاشدا )ّ (Грэм 2010وايي ًگااُ
فشادػتاًِ ػب

اكلي ٍسٍد سٍػيِ بِ خٌگ با گشخؼتاى ٍ ا ذاهات تْاخوي آى دس فضااي پاغ

اص خٌگ بَدا سٍػيِ بل اص ايي خٌگ ًيض بِ دًبال تحقق ػِ ّذ

ػوذُ ايدابي ٍ ػلبي بَدا

هؼكَ دس ٍّلِ ًخؼت دس پي باص تثبيت هَ ؼيت ٍ خاطش ًـاى رشدى هدذد « اذست باضسگ»
خَد ًِ تٌْا بِ دٍ ت ٍاگشاي هيخاتيل ػاراؿَيلي 2،بلكِ بِ توام رـَسّاي ساضش دس خاسج ًضدياك
ٍ ػايش ذستّاي هٌطقِاي ٍ فشاهٌطقِاي بَدا تَػؼِ سَصُ طتَپاَ يتيكي سٍػايِ دس فقااص خٌاَبي اص
طشيق گؼتشؽ خغشافياي صيش ًفَر ايي رـَس بِ اٍػتياي خٌَبي ٍ آبخاصيااّ ،اذ ديگاش راشهليي اص
ٍسٍد بِ خٌگ بَد رِ بِ ًحَ هاّشاًِ دس فضاي پغ اص خٌگ دس سال پيگيشي اػتا ًْايتاً باا ػٌايات
بِ هَضغ اطغ سٍػيِ دس صهاى خٌاگ ٍ پاغ اص آى ػلياِ دٍ ات ػاراؿاَيلي ،تاالؽ باشاي تضاؼيف
هَ ؼيت غشوگشاياى دس گشخؼتاى ٍ اخطاس بِ ػايش غشوگشاياى دس سَصُ خااسج ًضدياك ًؼابت باِ
اهكاى دچاس ؿذى بِ ػشًَؿات هـاابِ ػاراؿاَيلي سا هايتاَاى ّاذ

ػاَم هؼاكَ داًؼاتا (ًاَسي

)22 :0822

ّشچٌذ هي تَاى با بشخي هقاهات رشهليي هَافق بَد رِ سٍػيِ باا ٍسٍد باِ اياي خٌاگ ٍ
ػايش ا ذاهات ػخت اًگاساًِ اص خولِ خٌگ اًشطي باا اٍراشايي ٍ باالسٍع ٍ هذاخلاِ هؼاتقين ٍ
غيشهؼتقين دس اهَس داخلي بشخي رـَسّاي ايي سَصُ تَاًؼتِ هَ ؼيت ذست بضسگي خَد سا باِ

». «Привилегированные Интересы
. Михаил Саакашвили
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طَس ًؼبي دس ايي هٌطقِ سفظ ًوايذ ،اها سًٍذ تحَالت ساري اص آى اػات راِ اياي دػاتآٍسد
رَتاُ هذت بَدُ ٍ اهكاى سفاظ اياي ٍضاؼيت دس بلٌذهاذت اص اياي طشياق هيؼاش ًخَاّاذ باَدا
تقَيت سًٍذّاي سٍعّشاػاًِ ٍ خضم تش ؿذى ػاضم بشخاي رـاَسّاي خااسج ًضدياك باِ ٍياظُ
گشخؼتاى ٍ اٍرشايي بِ ػوتگيشي غشبي سا هيتَاى اص هْوتشيي تبؼات هٌفاي اياي ًگااُ ػاخت
داًؼتا با ػٌايت بِ ضؼفّاي سٍػيِ دس اساتِ هضيتّاي بيـتش ٍ يا ساذا ل باِ اًاذاصُ غاشو باِ
رـَسّاي خاسج ًضديك ،دٍس خذيذ پيـشفت غشو دس ايي خغشافيا دس آيٌذُ ًِ چٌذاى دٍس ٍ باا
َت بيـتش دٍس اص اًتظاس ًخَاّذ بَدا
افضٍى بش ايي ،ضؼف سٍػيِ دس اساتِ ا گَي تَػؼِ هَسد باَل باشاي رـاَسّاي خااسج
ًضديك رِ اص خولِ الصهِّاي يك « اذست باضسگ» اػات ٍ دس هقابال هقبَ يات ًوًَاِ غشباي،
هضيذي بش گشايؾ ًؼل خَاى ايي هٌطقِ بِ ػَي غشو ٍ ٍاگشايي بيـتش اص سٍػيِ اػاتا دس اياي
بيي ،خاطشُ تلخ سٍيكشد ػخت سٍػيِ هيتَاًذ تاييذي بش ايي گشايـات باؿاذا باا اياي هالسظاِ،
اگش هقاهات هؼكَ دس سٍيكشد خَد بِ خاسج ًضديك تغييشي ايداد ًٌوَدُ ٍ هؤ فاِّااي اذست
ًشم خَد اص خولِ دس بخؾ فشٌّگي س ا دس اياي هٌطقاِ افاضايؾ ًذٌّاذً ،باياذ باِ سفاظ هَ ؼيات
ذست بضسگ خَد دس ايي سَصُ اهيذ چٌذاًي داؿتِ باؿٌذا
ًتيجِگيزي
اًذيـِ سٍػيِ بِ هثابِ يك « ذست بضسگ» با راس ٍيظُ دٍگاًاِ اًؼادامبخـاي داخلاي ٍ
توايضگزاسي خاسخيً ،قؾ هْوي دس تخفيف بحاشاى َّيات سٍػايِ داؿاتِ ٍ باِ ٍياظُ دس دٍسُ
پَتيي ٍ هذٍد

بِ سفتاسّاي خاسخي ايي رـَس ػوت ٍ ًظن بْتشي دادُ اػتا هؼكَ باا تارياذ

بش ايي اًذيـِ رِ سيـاِ دس تااسيخ ٍ فشٌّاگ اختوااػي -ػياػاي سٍػايِ داسد باِ «طاش »ّااي
خاسخي خَد ًـاى دادُ رِ ّوكاسي با آى بِ يك چاسچَو ػولي ،فكشي ٍ ٌّدااسي هتفااٍت
ًياص داسدا بِ سغن ايي هذػا ٍ ّشچٌذ سٍػيِ دس بشخي ػشكِّا اص خولاِ تؼاليحات اتواي ٍ هٌاابغ
اًشطي « ذست بضسگي» اػت ،اها ايي رـَس فا ذ ؿاخلِّاي الصم بشاي اسشاص تام اياي تَكايف
اػتا اٍل ايٌكِ يك ذست بضسگ بايذ بِ ٍاػطِ تَاًوٌذيّااي ًاشم ٍ ػاخت خاَد دس ػشكاِ
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بييا وللي داساي اػتباس باؿذ ،سال آًكِ سٍػيِ ًِ تٌْا داساي اػتباس خْاًي ًيؼات ،بلكاِ ّظهاًَي
هٌطقِ اي آى ًيض هحل تشديذ اػتا دٍم ايٌكِ اهكاى ًادياذُ گاشفتي هالسظاات ٍ هٌاافغ « اذست
بضسگ» بِ ٍاػطِ داؿتِّاي ػلبي ٍ ايدابي آى ٍخَد ًذاؿتِ ٍ يا ايٌكِ با ّضيٌِ صياد ّوشاُ باؿذا
سال آًكِ ًفَر ذستّاي هٌطقِاي ٍ فشاهٌطقِاي بِ طاَس هاؤثش ٍ باذٍى ّضيٌاِ صيااد خاايگضيي
ًفَر سٍػيِ دس سَصُّا ٍ صهيٌِّاي هختلف اص خولِ دس خاسج ًضديك ؿذُ اػتا
ػَم ايٌكِ ذست بضسگ بِ ٍاػطِ تَاًوٌذيّاي خَد تؼْذاتي سا دس ػشكاِ خااسخي اص
خولِ بِ ػٌَاى ضاهي سطينّاي بييا وللي (ًْاد ٍ يا سًٍذ) بِ ػْذُ داؿتِ باؿذ ،سال آًكاِ ػاذم
پزيشؽ ػضَيت سٍػيِ دس ػاصهاى تداست خْاًي ٍ هخا فت با پيـٌْاد هؼاكَ دس خلاَف باش
ػاخت ًظام خذيذ اهٌيات اسٍپاايي هثاالّااي سٍؿاٌي اص ساؿايِاي باَدى ًقاؾ اياي رـاَس دس
سطينّاي ا تلادي ٍ اهٌيتي اػتا تَاًوٌذػاصي خاهؼِ سٍػي ،ا تفات ػولي بِ ابؼاد ًاشم اذست
اص خولِ ا تلاد ٍ فشٌّگ ٍ استشاص اص سٍيكشدّااي اياذتَ َطيك دس ػياػات خااسخي اص خولاِ
ساُراسّايي اػت رِ هيتَاًذ دس استقاء سٍػيِ بِ خايگاُ يك « ذست باضسگ» هاؤثش باؿاذ ٍ دس
هقابل ،ػذم ا ذام بايؼتِ دس ايي خلاَف ،هَ ؼيات ًؼابتاً باضسگ هٌطقاِاي آى سا دس آيٌاذُ ًاِ
چٌذاى دٍس با چا ؾ هَاخِ خَاّذ رشدا دس ايي هياىٍ ،ا ؼيات افاَل تاذسيدي اذست اهشيكاا ٍ
اسٍپا فشكت هغتٌوي بشاي باصيگشاى خذيذ اص خولِ سٍػيِ اػت تا با بشًاهِسيضي د يق بِ يكاي اص
ذستّاي تاثيشگزاس آتي ًظام بييا ولل تبذيل ؿًَذا

4319  پاييس،14  شماره، فصلنامه آسياي مركسي و قفقاز/411

هٌابع ٍ هآخذ

 " عولگزايي پَتيي ٍ تغييرز در رٍيرزدّراي،)9834  ػليسضا(تابؼاتاى، ا ِْ ٍ ًَسي، رَالتي.1
)2(04 ، داًـكذُ سقَ ٍ ػلَم ػياػي داًـگاُ تْشاى، فللٌاهِ ػياػت،" ِسياست خارجي رٍسي
 "تغييز رصيرن (اّرذاف رٍسريِ اس ٍرٍد برِ جٌرگ، )9832 ، هاشداد22(  ػليسضا، ًَسي.2
)94(8  ّفتًِاهِ ؿْشًٍذ اهشٍصا، ")قفقاس
 "تٌگٌاّرراي جاهعررِ هررذًي رٍسرريِ در گررذار، )9833  ػلاايسضااا (صهؼااتاى، ًااَسي.3
83 ؿواسُا، فللٌاهِ هطا ؼات آػياي هشرضي ٍ فقاص،"پساكوًَيستي
ٍ  اكاَل،"  " سياسرت خرارجي رٍسريِ در دٍرُ پرَتيي، )ا ف9834(  ػليسضا، ًَسي.4
 اًتـاسات داًـگاُ اهام سؼيي (ع)ا:سًٍذّاا تْشاى
5. "Address by President Vladimir Putin", (September 4, 2004). [online]
www.kremlin.ru/eng/speeches/2004/09/04/1958_type82912_76332.shtml.
6. Godzimirski, Jakub M. (September/October 2008) , "Putin and Post-Soviet
Identity: Building Blocks and Buzz Words". Problems of Post-Communism.
55(5).
7. Herd, Graeme P. (2007) , "Russia’s Trans Policy: Means, Ends and Great
Power Trajectories". From Russia; Re-Emerging Great Power by Roger E.
Kanet. Palgrave, Macmillan.
8. Neumann, Iver B. (1996) , "Russia and the Idea of Europe: A Study in
Identity and International Relations". Routledge.
9. Neumann, Iver B. (2005) , "Russia as a Great Power". From Russia as a
Great Power; Dimensions of Security under Putin. Edited by Jakob Hedenskog,
Vilhelm Konnander, Bertil Nygren, Ingmar Oldberg and Christer Pursiainen.
Routledge.
10. Oldberg, Ingmar (2007) , "Russia’s Great Power Ambitions and Policy
under Putin". From Russia; Re-Emerging Great Power by Roger E. Kanet.
Palgrave, Macmillan.
11. Sakwa, Richard (February 2008) ,"New Cold War or Twenty years'
Crisis? Russia and International Politics". International Affairs. 84(2).

414 /چيستي انديشه «قدرت بسرگ» در سياست خارجي روسيه
12. Shevtsova, Lilia (September 2007) , "Post-Communist Russia: A Historic
Opportunity Missed". International Affairs. 83(5).
13. Tolz, Vera (Summer 1998) , "Conflicting ‘Homeland Myths’ and NationState Building in Post Communist Russia". Slavic Review. 57(2): 267–94.
14. Tsygankov, Andrei P. (November 2006) , "If Not by Tanks, Then by
Banks? The Role of Soft Power in Putin’s Foreign Policy". Europe-Asia
Studies. 58(7).
15. Ziborov, Oleg (2007) "To Harmonize International Relations".
International Affairs. 2(53): 10-21.
16. Бусыгина, Ирина and Михаил Филиппов (Август 18, 2010) ,
"Модернизация и Идея «Великой Державы»: Цена Державности".
Ведомости.
[online]
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/243841/cena_derzhavnosti
17. Бызов, Леонтий (Февраль 2, 2010) , "Внешнеполитические
Приоритеты Новой России", Института социологии РАН.
[online]
http://www.perspektivy.info/rus/desk/vneshnepoliticheskije_prioritety_novoj_ro
ssii_2010-02-02.htm
18. Грэм, Томас (Июнь 1, 2010) , "Трансатлантическая Безопасность:
Нужна
ли
Ревизия?".
Время.
[online]
http://www.vremya.ru/print/254901.html
19. Данилевич, И.В. (Февраль 11, 2010) , "Частичные Альтернативы
Как Проекты Развития". От Теория и Политика Инновационного
Развития и Инновации в Политике. Материал подготовлен в рамках
проекта
РГНФ.
09-03-14010.
[online]
http://www.politstudies.ru/fulltext/2010/2/11.htm#KYA
20. Красин, Ю.А. (Февраль 11, 2010) , "Инновационный Тип Развития и
Модернизация". От Теория и Политика Инновационного Развития и
Инновации в Политике. Материал подготовлен в рамках проекта РГНФ.
09-03-14010.
[online]
http://www.politstudies.ru/fulltext/2010/2/11.htm#KYA
21. Медведев, Дмитрий (Октябрь 10, 2009) ,
"Россия, Вперед!".
Газета.Ru.
[online]
http://www.gazeta.ru/comments/2009/09/10_a_3258568.shtml
22. "Россия Больше не Является "Великой Державой" (Июль 15,
2008).
Ленинградская
Правда.
[online]
http://www.lenpravda.ru/digest/federal/270253.html
23. "Стратегия Национальной Безопасности Российской Федерации
до 2020 года", (Мая 12, 2009). Утверждена Указом Президента Российской
Федерации. 537. Совет Безопасности Российской Федерации.
[online]
http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html

4319  پاييس،14  شماره، فصلنامه آسياي مركسي و قفقاز/411
24. Тренин, Дмитрий (Ноябрь 10, 2009) , "Переосмысление Внешней
Политики
Москвы".
Голос
России.
[online]
http://rus.ruvr.ru/_print/2206340.html
25. Туманов, Борис (Сентябрь 23, 2010) , "Мечты у Забора". Газета.Ру.
[online] http://www.gazeta.ru/comments/2010/09/23_a_3422104.shtml
26. Фомичев, Михаил (Сентябрь 22, 2010) , "Медведев Запретил
Передачу Ирану С-300 и Других Вооружений". РИА Новости [online]
http://www.rian.ru/politics/20100922/278223839.html.

