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 مدودف و پوتین دوران در روسیه خارجی مطالعه تطبیقی سیاست

 
 1حبیب اله ابوالحسن شیرازی

 دانشیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

 (31/3/95تاریخ تصویب  -22/3/94)تاریخ دریافت 

 

 چکیده

و فرودهای  سیاست خارجی روسیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دارای فراز

شاکله اصول کالن سیاست خارجی روسیه بر مبنای جهان چند قطبی، . زیادی بوده است

 خارجی سیاست دوره نخستین .محافظه کاری، واقع گرایی و موازنه قوا شکل گرفته است

( و در ادامه 1991-1995در این دوران) .مطرح شد «اروپایی مشترك خانه» نهاد قالب در روسیه

داری و  گورباچف، فدراسیون روسیه نیز یکپارچگی درنظام اقتصاد سرمایه« نوین تفکر»سیاست 

با  1996 سال از که دوم دوره گیری از تکنولوژی پیشرفته غربی را مورد توجه قرار داد. در بهره

 روسیه خارجی سیاست در چرخشی، شد شروع از جانب پریماکف وزارت خارجه تصدی

  .قرار داد مدنظر را غرب و شرق به نگاه همزمان که، شد آغاز

 سوم دوره مظهر که پوتین اما، شد حفظ غرب و شرق به نگاه بین تعادل سوم مرحله در

 .کرد درج روسیه خارجی سیاست در را خاص ویژگی دو، است روسیه خارجی سیاست

 از پوتین، اینکه دوم و شد عملگرا ای العاده فوق طور به روسیه خارجی سیاست اینکه نخست

                                                           
  Email: habib_shirazi@yahoo.com . نویسنده مسئول1

 .9-54، صص 1395بهار ،33سال نهم، شماره  الملل،فصلنامه مطالعات روابط بین
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از سوی دیگر،  بود. آمریکا با ویژه به و اروپا با راهبردی مشارکت دنبال به بعد به 2000 سال

پوتین گام در راه برپایی شوکت دوباره روسیه از طریق بازگشت به اصول سیاست خارجی 

گرایی و اقتدارگرایی روسی روسیه شوروی اما نه از منظری ایدئولوژیک بلکه با تکیه بر ملی

دکترین خود را در مبانی سیاست خارجی و امنیت ملی روسیه تثبیت نمود. این  گذارد و

اقتدارگرایی و سودای بازگشت به دوران قدرت و اقتدار روسیه شوروی در سیاست خارجی 

 خود را نشان داده است.  «مدودف»روسیه در دوران پوتین و 

و ریاست « مدودف-پوتین» در این مقاله این مدعا بررسی می شود که با وجود ایجاد تیم

جمهوری و نخست وزیری مداوم این دو و چرخه حاکمیت آنان، آیا تفاوتی بنیادین و اصولی 

میان عملکرد و مبانی فکری پوتین و مدودف در سیاست خارجی وجود دارد و یا مدودف 

 های وی می باشد؟همان ادامه دهنده راه پوتین اما با کمی تغییرات جزئی در سیاست

 

 روسیه، پوتین، مدودف، اقتدارگرایی روسی خارجی، سیاست اژه های کلیدی:و
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 مقدمه

، بیستم قرن رویدادهاى مهمترین از یکى عنوان به شوروى جماهیر اتحاد فروپاشى

 جهانى عرصه به شرق بلوك عضو کشورهاى ورود، قطبىدو زدن نظام هم به بر عالوه

 تمام نوعى به که تحوالتى سایر و قرن ایدئولوژیکجنگ  ترین طوالنى به دادن پایان و

 الملل بین عرصه در بازیگر جدیدى ظهوربه منجر ، داد قرار خود تاثیر تحت را جهان

 رویداد مهم این مسائل از یکی به خود، آن با جهان برخورد چگونگى و حضور که شد

سال  بیست طى روسیه سیاست در که تناقضاتى گاه و تحوالت. شد تبدیل بزرگ

 برابر در معمایى چون روسیه تنها نه که دارد این از حکایت، است داده رخ گذشته

 پس جهان در خود شرایط از روشنى چندان تصویر نیز هاخود روس، گرفت قرار جهان

 اند. نداشته فروپاشى از

 فدراسیون جمهورى ریاست عنوان به پوتین والدیمیر ظهور با شرایطى چنین در

 کار روى. داد روی کشور این جایگاه و جهان به روسیه در نگاه بزرگى تحول روسیه

 گاز و نفت بهاى افزایش تاثیر تحت، روسیه اقتصاد رشد با که پوتین والدیمیر آمدن

 به را نظم زیادى حدود تا که پوتین دولت گراى مرکز ىها سیاست بر عالوه، شد همراه

 پوتین .داد نشان به جهان شده تحقیر روسیه را از متفاوتى تصویر، بازگرداند کشور این

 به دنبال که کرد مطرح قدرتی عنوان به را داخلى، روسیه شرایط به دادن سامان از پس

 (.4:  1389، شجایی و عطایی)رفته می باشد دست از اعتبار گرفتن بازپس

 دارای که معدودی بوسیله عده زیرزمینی کشور منابع غارت، اجتماعی های نابسامانی

 دولتی و تأسیساتها  کارخانه یکپارچه فروش و بودند دستگاه حاکم با نزدیک ارتباطات

 مناطق در داخلی یها جنگ گرفتن شکل همه از مهمتر و سرمایه صاحبان از معدودی به

 . ساخت ناپذیر گریز را «پوتین والدیمیر» رسیدن قدرت به نهایت در جنوبی کشور

در حقیقت، پوتین احیاگر دوران اقتدار روسیه شوروی بدون ایدئولوژی 
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اقتدارگرایی »است و این نکته بیش از هر چیز ریشه در فرهنگ « لنینیسم -مارکسیسم»

 پایانی یها ماه .دارد تاریخ قدمت به ای پیشینه روسیه در اقتدارگرایی»دارد. « روسیه

 روسیه در پوتین رسیدن قدرت به تا کمونیست حزب بر تصدی گورباچف دوران

 نداشته اقتدارگرا حکومت روسیه گفت توان که می است تاریخ در مقطعی تنها، نوین

« نیست روسیه برهه از تاریخ این در دمکراسی داشتن معنای به این البته. است

 (.3: 1390)عسکری، 

 به را خود جهانى در عرصه تر پررنگ حضور با تا کرد تالش روسیه دوران این در

دوم ریاست  دوره ویژه در به و کند مطرح جهانى عرصه در شوروى جانشین عنوان

خدشه دار  اعتبار افزایش دنبال به آمریکا با چالش به روسیه با ورود جمهوری پوتین،

 (34، 1388الروئل، شده اش بود.)

 پنهان شوروی اتحادیه سقوط از را ناخشنودی خود و ناراحتی هیچگاه که پوتین

 حادثه ناشی از فروپاشی اتحاد شوروی بزرگترین تقسیم جغرافیایی ننموده معتقداست

 می باشد.  قرن ژئوپولیتیک ناگوار

 و در 200۷ دسامبر در این میان، بعد از دو دوره ریاست جمهوری پوتین، در

 یک فقط و موافق رأی 4۷8 با مدودف واحد، دیمتری روسیه حزب گردهمایی هشتمین

 وی. شد معرفی جمهوری ریاست انتخابات برای حزب این نامزد عنوان به مخالف رأی

 نیروی حزب و کشاورزان حزب، عادل روسیه مانند دیگری احزاب حمایت مورد که

 اسفند) 2008 مارس 2 انتخابات در آرا درصد ۷0 از بیش کسب با، بود نیز مدنی

 رئیس عنوان به که صورتی در بود کرده اعالم قبال رسید. مدودف پیروزی به( 1386

 «پوتین طرح» به موسوم که داد خواهد قرار عمل مالك را اصولی ،شود انتخاب جمهور

  . بود شده اعالم

 شبکه 3 با ای مصاحبه مدودف بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، در

 5 کشور خارجی سیاست تحقق در من» ساخت: نشان خاطر ابتدا در روسیه تلویزیونی
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 اساسی اصول روسیه نخست، وهله دانم. در می خاص اولویت دارای و اساسی را اصل

 قبول را است جهان کشورهای میان روابط کننده تعیین که المللی بین ضوابط و حقوق

 و باشد قطبی چند باید جهان اینکه داند. دوم ملزم می آنها رعایت به را خود و داشته

 کشوری هیچ با رویارویی خواهان روسیه اینکه سوم. نیست قبول مورد قطبی تک جهان

 اولویت چهارمین .با تمامی  کشورها می باشد دوستانه روابط توسعه نبوده و خواهان

 جهان روسیه در سراسر  ملت های ارزش و حیات از دفاع خارجی سیاست در روسیه

 روابطی کشور این با که مناطقی با مشارکت و روسیه ملی منافع نیز پنجم اصل و است

 (. 2: 138۷)مدودف، « دارند دوستانه

گرچه مدودف نخست وزیر انتخابی پوتین و از همکاران مورد اعتماد وی بود و با 

کارشناسان معتقد »حمایت پوتین به ریاست جمهوری رسید، از همان ابتدا بسیاری از 

از دو دوره ریاست بودند که وی دست نشانده پوتین برای رعایت قانون ممنوعیت بیش 

جمهوری می باشد و پوتین از وی بعنوان محللی استفاده کرده تا وی ضمن افزایش 

قدرت رسیدن ه زمینه ب مدت زمان ریاست جمهوری در قانون اساسی به شش سال،

سال یعنی تا زمان بازنشستگی  12مجدد او را برای دو دوره شش ساله و جمعاٌ به مدت 

  (.3، 1390، فیروزآبادی«)مهیا نماید

در  مدودف از سویی دیگر برخی اتفاقات روی داده در دوران ریاست جمهوری 

وی تا زمانی که قدرت برتر در  عرصه سیاست خارجی این نکته را نشان می دهد که

که به ریاست  کشور نبود مطابق نظرات رئیس خود پوتین عمل می کرد. اما زمانی

هایی متفاوت از پوتین اتخاذ نمود  مقاطعی سیاستجمهوری و  قدرت برتر رسید، در 

 در(. 3:  1388، )زادوخین، دهنده وجود اختالف نظر مابین این دو می باشد که نشان 

 دو روسیه در خارجی افتراق در سیاستهای و استخراج وجوه اشتراك درصدد مقاله این

 هستیم.  مدودفچهار ساله  دوره سپس و پوتین جمهوری ریاست ساله چهار دوره
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  سیاست خارجی روسیه در دوره اول ریاست جمهوری پوتین .1

 عنوان به 2000 ژانویه در سپس و وزیر نخست عنوان به ابتدا 1999 اوت در پوتین

 صحنه وارد منتخب جمهور رئیس عنوان به سال همان مه ماه در و موقت جمهور رئیس

 طریق از روسیه دولت تقویت را خویش اولویت اولین پوتین. گردید روسیه سیاسی

 به وابسته اعضای از را دولت 2004 سال تا فساد بهانه به و داشت اعالم اصالحات

 (.4: 1386نمود)بهادر،  پاکسازی کامالً یلتسین

 اتخاذ روسیه خارجی سیاست راهبرد قبال در جدیدی رویکرد پوتین کلی طور به

 اصلی مبنای، پوتین دیدگاه در. گرفت قرار روسیه در سنتی تفکر با تعارض در که کرد

 اقتدار تثبیت بر مبتنی بلکه ایدئولوژیک چارچوب در نه روسیه ملی امنیت نوین دکترین

 ( 6: 1391)گلشن پژوه،.بود روسیه جهانی قدرت جایگاه به دستیابی و روسیه داخلی

 لذا و بود شده بست بن دچار نوعی به روسیه خارجی سیاست ،2000 سال اوایل در

 گرفتن قدرت با به نظر می رسید که ضروری کشور المللی این بین استراتژی تغییر

 غرب با تنشها کاهش صدد در که کرد ارسال غرب به را پیغام این کرملین، پوتین

 تغییر بر مثبت تاثیر پوتین، و بوش 2001 ژوئن ( دیدار65: 1385است.)گوسایف، 

 از روسیه حمایت کشور دو بهبود عامل ترین اصلی اما .داشت روسیه – امریکا روابط

 11 از پس پوتین. بود افغانستان در نظامی عملیات و امریکا توسط تروریسم با مبارزه

 حکومت با مقابله برای بوش دولت عزم فرصت از استفاده برای گرفت تصمیم سپتامبر

 با خود همکاری و همراهی اعالم با پوتین. شود قدم پیش افغانستان در القاعده و طالبان

 از تنها نه افغانستان در طالبان نگونی سر و تروریسم با مقابله جریان در متحده ایاالت

 مر آسیای در روسیه منافع و امنیت علیه تهدیدی عنوان به افغانستان در طالبان برچیدن

 طالبان جدایی با روسیه دولت مقابله از را غرب حمایت امتیاز بلکه ،گرفت بهره کزی

 که ( بدین ترتیب پوتین90: 1386آورد.)کاهه، دست به نیز را تروریسم عنوان به چچن

 گیری جهت سو یک از، بود رسانده مطلوبیت به زیادی حد تا را روسیه نامساعد شرایط
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 به دیگر سوی از و داد نشان تروریسم با مبارزه زمینه در را ای جویانه همکاری های

 (43:  1390پرداخت)دهشیار، روسیه داخل در خود نمایی قدرت

 از 8 گروه در عضویت روسیه نیز و جهانی تجارت سازمان در روسیه عضویت

 سپتامبر 11 از پس حمایت این اعالم ازای به ما عنوان امتیازاتی بود که آمریکا به دیگر

داد و به روسیه  افغانستان در القاعده و طالبان رژیم نگونی سر در تروریسم با مبارزه در

. گردید خوردار بر بسزایی اهمیت از روسیه و امریکا روابط در 2002 ماه می توافق

، فوق توافق از بعد. شد ناتو با روسیه روابط بهبود به منجر کشور دو روابط در بهبود

 بحث به دادن پایان آن نتیجه که شد آغاز روسیه ناتو از مقامات بلند پایه شورای نشست

  ( 4: 138۷)صفرنژاد، .بود شرق به ناتو گسترش و امریکا موشکی ضد دفاع سیستم

 و ملی حقوق با و چنان بود که داخلی سیاست ادامه همان پوتین خارجی سیاست

 گرایش سه با که بود آن بر روسیه جدید خارجی سیاست .داشت تطابق بشر حقوق

 است. دوم، ایجاد باخته را سرد جنگ روسیه که ادعا کند. اول این مبارزه جهان در منفی

قدرت و در نهایت  ابر یک منافع به کشورها همه منافع کردن وابسته و قطبی تک جهان

 (12، 1389)نوری، روسیه. اقتصاد بودن باز

 به توان می را پوتین دوران در روسیه خارجی سیاست بنیادین و اساسی اهداف

 :کرد بیان زیر شرح

 قطبی تک نظام یک استقرار از جلوگیری( 1

 الملل بین نظام در روسیه منزلت احیاء( 2

 پیرامونی مناطق در غرب نفوذ از جلوگیری( 3

 قفقاز مرکزی و آسیای در ثبات و پایداری ایجاد( 4

 (.32: 1392)بصیری،  اقتصادی اوضاع بهبود( 5

 :کرد بندی تقسیم حوزه سه در توان می را روسیه اهداف طورکلی به
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 هدف سه ها روس مشخص طور به حوزه این در: جهانی همگرایی حوزه( الف

 :کنند می دنبال را عمده

 جهانی ابرقدرت یک عنوان به مسکو جایگاه و نقش . بازیابی1

 سازی تقسیم فرآیند در آن نفوذ و (G8) هشت گروه جی در کرملین جایگاه .حفظ2

  جهانی عمده مسائل گیری تصمیم و

 المللی بین چندجانبه نهادهای در کارآمد و کامل نفوذ از .برخورداری3

 هدف شش فدراسیون حوزه این در: سرزمینی و ای منطقه، جهانی امنیت حوزه( ب

 :کند می تعقیب را عمده

 (209-229 ،1389روسیه)کوالیی و نوری،  ارضی تمامیت .حفظ1

 طلبان جدایی و ها تروریست دادن .شکست2

  همسایگان و مرزها در ثبات و صلح .گسترش3

 کشور این همسایگی در غیردوستانه های ائتالف و اتحادها ایجاد از ممانعت .4

 روسیه به اسلحه تجارت و قاچاق، غیرقانونی مهاجرت از ممانعت .5

 . جمعی کشتار های سالح تکثیر از ممانعت .6

 : اقتصادی رشد و توسعه حوزه( ج

 اقتصادی رشد جهت مطلوب المللی بین فضای ایجاد( 1

  به سازمان تجارت جهانی روسیه ورود( 2

 خارجی های سرمایه جذب و خارجی بازارهای در حضور و تجارت گسترش( 3

  باالتر های قیمت با منابع صادرات طریق از اقتصادی مطلوب موفقیت کسب( 4

 تجاری آزاد منطقه ایجاد و CIS همسایگان با تجاری مبادالت سطح گسترش( 5

 (.54:  138۷طبیعی)گلشن پژوه، منابع صادرات به روسیه اقتصادی وابستگی قطع( 6

 که نمود اعالم پوتین، روسیه در دوره اول اقتصادی اوضاع شدن مطلوب با توجه به

 جهان بزرگ اقتصاد ده از یکی عنوان به و آمده فائق خود سیاسی مسائل بر روسیه
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 در دخالت موجب را خارجی پول شدن سرازیر، روسیه جمهور رئیس. است سربرآورده

 به را خارجی منابع به وابستگی کاهش و نمود تلقی کشور این داخلی ـ سیاسی امور

 که کشوری عنوان به روسیه نتیجه در.کرد تبیین کرملین های سیاست از یکی عنوان

گذرانده  سر از پوتین درایت لطف به را 90 دهه سیاسی و امنیتی، اقتصادی های بحران

فکر  شوروی های جمهوری میان در و منطقه در خود هژمونی تثبیت حال در به، بود 

، سیاسی تبعات و منطقه در متحده ایاالت نفوذ گسترش با راه این در البته می کرد و

 (. 54: 1386بود)سالمی، گریبان به دست نیز آن از حاصل اقتصادی و اجتماعی

 جمهوری پوتین. سیاست خارجی روسیه در دوره دوم ریاست 2

 ریاست دوم دور در پوتین، روسیه در سیاسی و اقتصادی شرایط نسبی بهبود از پس

 در و کشور از خارج در روسیه اقتدار بازسازی که یافت را فرصت این خود جمهوری

 بهای جهانی افزایش .دهد قرار خود کار دستور در را المللی بین و ای  منطقه های  عرصه

 در را ای  تازه های  اهرم، دیگر سوی از روسیه صادراتی توان توسعه و سو یک از انرژی

 کشورهای از برخی بر فشار اعمال به نیاز صورت در تا بود داده قرار پوتین اختیار

 آغاز در اروپا واقع در و اوکراین به روسیه گاز صادرات قطع. بپردازد انرژی کننده مصرف

 .رفت می شمار  به  تازه عرصه این در روسیه قدرت نمایش نخستین 2006 میالدی سال

 از پس که بخشید را توانایی این روسیه به همچنین انرژی جهانی بهای افزایش

 را خود تحقیقات مجدداً نظامی صنایع و بپردازد خود نظامی ساختار بازسازی به ها سال

 اقدامات این مجموعه .بگیرند سر از تر جدید و تر  پیشرفته های  سالح تولید برای

 ایجاد کشور این قدرت در کیفی تحول، روسیه بالقوه های توانمندی با قیاس در اگرچه

 به نسبت را هایی  نگرانی، آمریکا متحده ایاالت در ویژه به و غرب در اما، کرد  نمی

 مسائل حیطه در اغلب که بعدی های رخداد. آورد وجود به روسیه بازگشت خطر

 ای یافته  سازمان برنامه آمریکا که بود این از حاکی پیوستند وقوع  به استراتژیک و نظامی
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 طراحی المللی بین عرصه در آفرینی  نقش و روسیه گرفتن قدرت از جلوگیری برای

 است. کرده

 ژانویه در چک جمهوری و لهستان کشور دو و آمریکا رسمی مذاکرات آغاز اعالم

 را آن بسیاری که بود روسیه و آمریکا روابط در جدیدی های  تنش آغاز واقع در 200۷

 ها  طرح این به روسیه واکنش. می دانستند کشور دو میان جدید تسلیحاتی مسابقه آغاز

 و  چهل در پوتین سابقه  بی و تند انتقادات. شد گذاشته نمایش به مختلفی های  شیوه به

 شدت از ناشی زیادی حدود تا آمریکا رفتارهای به مونیخ امنیتی کنفرانس سومین 

 توازن در توانست  می ها  سامانه این استقرار که بود تغییراتی نسبت به روسیه نگرانی

 توسعه طرح که کرد اعالم کنفرانس این در پوتین. کند ایجاد کشور دو میان استراتژیک

 بلکه کند نمی ما به کمکی تنها نه اروپا به موشکی ضد دفاع سامانه عناصر از برخی

 . است دهنده آزار ما برای

 در پاسخ اولین. گرفتند دربر نیز را دیگر متفاوت بعد سه اقدامات به پوتین پاسخ

 آذربایجان جمهوری در قبله رادار از مشترك استفاده طرح یعنی پیشنهاد یک قالب

 :زد  می زیر نشان چهار به تیر یک با واقع در پیشنهاد این ارائه با پوتین. گردید مطرح

 توازن در تغییر موجب توانست  می که آمریکا نظر مورد برنامه تحقق از جلوگیری.1

  شود. کشور دو میان استراتژیک

 با مقابله بر مبنی آمریکا سوی از شده مطرح اهداف بودن واقعی میزان آزمایش.2

  تروریسم. حامی کشورهای

  روسیه. پیشنهاد پذیرش صورت در آمریکا استراتژیک شریک به شدن تبدیل.3

 .المللی بین امنیت زمینه در روسیه تعهد و نیت حسن دادن نشان.4

 منطقه تمامی فوتبال توپ یک اندازه به پروازی اجسام ردیابی قابلیت با قبله رادار

 از موشکی هر شلیک تواند  می داشته و خود پوشش تحت را آفریقا شمال، خاورمیانه
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 .کند گزارش را اروپا تا آسیا

. بود اروپایی کشورهای به نگرانی انتقال، آمریکا اقدامات به پوتین پاسخ دومین

 اعالم همچنین و اروپا متعارف نیروهای پیمان از خروج به تهدید با تا کرد تالش پوتین

 اجالس برگزاری از پیش روز یک که اروپا خاك در حساس نقاط از برخی گیری هدف

  .دهد قرار آمریکا مقابل در را اروپایی کشورهای، آلمان در صنعتی کشور هشت سران

. داشت بیشتری سردی جنگ لعاب و رنگ آمریکا به روسیه پاسخ سومین درنهایت،

 فعالیت شوروی دوران در که استراتژیک های هواپیما ناوگان مجدد درآوردن پرواز به

 تولیدات برخی از رونمایی و جهان متعارف بمب ترین  قوی آزمایش، داشت مستمری

 روابط فضای تغییر های پیامد جمله از همگی کارشناسان اعتقاد نظامی، به جدید

 و آمریکا به پوتین غیررسمی سفر حتی که فضایی. روسیه بود و آمریکا میان استراتژیک

 نکرد. زیادی کمک آن تلطیف به نیز بوش جرج شخصی ویالی در حضور

می دانست که  خوبی به هم اروپا از سوی دیگر، هم پیمان آمریکا یعنی اتحادیه

 نخواهد موثر روسیه فدراسیون فعال مشارکت بدون "همجواری حسن سیاست " اعمال

 های گزینه روسیه برابر در اتحادیه خارجی سیاست رویکرد، توصیف این با. بود

 استحکام برای مشارکت، اقتصادی و سیاسی ثبات اشاعه. گرفت می بر در را مختلفی

 و اجرایی -قانونگذاری های سیستم و نهادها توسعه طریق از قانون حاکمیت ساختار

 در گذاری سرمایه شرایط بهبود برای اقتصادی های ظرفیت از حمایت، مؤثر قضایی

 ختم و مثبتی نتایج را به اروپایی اتحادیه و روسیه سیاسی مذاکرات، روسیه

  (6: 2004، زاگروسکی)نمود ایجاد همکاری برای را مناسبی های چارچوب

 جهان در زغال سنگ و گاز و نفت کنندگان وارد بزرگترین از یکی اروپایی اتحادیه

 دارا انرژی المللی بین بازار در را مهمی بسیار نقش اتحادیه این به ویژه آنکه. است

 صالحیت تحت اروپایی اتحادیه انرژی های سیاست ژئوپلتیکی جوانب همواره. است

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 1395، بهار 33مطالعات روابط بین الملل، سال نهم، شماره فصلنامه      20
 

 (.۷9: 2003، الکیانوو) آنهاست ملی حاکمیت از موضوعی عنوان به و عضو های دولت

 منزله به این و انرژی بخش در آن وابستگی، اروپا اتحادیه برای مهم های دغدغه از یکی

 بر نقش اروپا انرژی بازار مهم بازیگران .است جهانی های رقابت در آن پذیری آسیب

 و نفت بازار تحوالت ماهنامه)می کنند اروپا تاکید انرژی امنیت در کننده روسیه تعیین

 (.5: 1390 اسفند، گاز

 های دولت، 2006 سال اوایل در اوکراین و روسیه بین گاز بحران وقوع از بعد

 درازمدت در تواند می کرملین انرژی سیاست که رسیدند نتیجه این به تدریج به اروپایی

 زمینه و باشد خطرناك شرقی و مرکزی اروپای کشورهای ویژه به اروپا استقالل برای

 لذا هدف( 159: 1391، نیا دانش)باشد. داشته پی در مناطق این در را کرملین نفوذ

 و انرژی ثبات با عرضه جهت روسیه با آور الزام قرارداد یک به دستیابی اروپا رهبران

 آن انتقال مسیرهای و انرژی بازار به اروپایی های شرکت دستیابی زمینه کردن فراهم

 برای سیاسی و مهم چارچوب یک، انرژی منشور قرارداد، اروپایی اتحادیه نظر از. است

 اتحادیه و روسیه .است اروپایی اتحادیه -روسیه میان انرژی بخش های همکاری

 میزان رشد و پایایی، انرژی بازارهای ثبات نظیر موضوعاتی خصوص در اروپایی

 و انرژی سازی ذخیره، روسیه انرژی بخش شدن مدرنیزه به نیاز، واردات و صادرات

 های نگرانی انرژی منابع استفاده و تولید طریق از ای گلخانه گازهای ایجاد کاهش

 دیالوگ تداوم ضرورت، اروپایی اتحادیه در انرژی بازار گسترش با. دارند مشترکی

 های همکاری تعمیق و گسترش پرتو در صرفاً نه، اروپایی اتحادیه و روسیه میان انرژی

 گردد می آشکار متقابل مشترك اقتصادی فضای به دستیابی برای بلکه، انرژی بخش

 (. 3: 2003، اروپا و روس انرژی اتحادیه)

 از استفاده با تا نمود تالش پوتین جمهوری ریاست دوم دور از ویژه به روسیه

، اقتصادی های ساخت زیر بازسازی ضمن، انرژی اهرم جمله از، مختلف های اهرم

 تقویت المللی بین سیاستگذاری در بزرگ قدرت یک عنوان به را کشور این موقعیت
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 ابرقدرت یک از روسیه موقعیت تغییر کننده تعیین اصلی متغیر انرژی واقع در. نماید

. است انرژی جهانی سیاستگذاری حوزه در کم دست هژمون بازیگری به نیافته توسعه

 و داخلی ناخالص ارزش از% ۷5 اخیرحدود هایسال در جهانی بانک گزارش براساس

 این های بدهی اغلب پرداخت و بوده گاز و نفت فروش محل از روسیه خارجی تجارت

 کنترل ،خود مقتدرانه های سیاست با پوتین. گرددمی تأمین محل همین از، نیز کشور

 را دولت عمالً و نموده تشدید گاز و نفت خصوصی و دولتی های شرکت بر را دولت

 ابزار به انرژی تبدیل از روسیه هدف. کرد تبدیل آنها اقتصادی سیاست کننده تعیین به

 های جمهوری بر کشور این نفوذ احیای مدت کوتاه در، امنیتی و خارجی سیاست

 آنها حرکت روند کردن معکوس و مرکزی و شرقی اروپای کشورهای و سابق شوروی

 در آمریکا نفوذ تضعیف درازمدت در و ناتو و غربی ساختارهای با بیشتر همگرایی در

 و اوراسیا در آن انتقال خطوط و انرژی منابع کنترل برای کرملین راهبرد. اروپاست قاره

، غرب اقتصاد تپنده نبض کنترل و اروپا انرژی تأمین انحصاری منبع به کشور این تبدیل

 امنیت بر تواند می سیاست این. باشد ناتو و اروپا اتحادیه برابر در تعادلی وزنه تواند می

 به گاز انتقال قطع در روسیه اقدام دیگر طرف از. باشد تأثیرگذار مدت دراز در اروپا

 اهداف راستای در و سیاسی ابزاری عنوان به میالدی 2006 سال اوایل در اوکراین

 به روسیه صادراتی گاز درصد 80 حدود که بود اروپا برای هشداری زنگ ژئوپلتیک

 روزهای در بالروس و روسیه بین انرژی جنگ. گذرد می کشور این مسیر از اروپا

 فشار اهرم از جدیدی نمود، صادراتی گاز بهای سر بر، میالدی 200۷ سال آغازین

 شد اروپا نگرانی باعث که است انرژی انتقال مسیرهای بر کنترل برای روسیه

 (. 200۷، یورواکتیو)

 روسیه با چین و شرق آسیارابطه 

توانایی چین در شکست محاصره راهبردی آمریکا و متحدانش و افزایش  عدم
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را ناگزیر از انتخاب چینی ها  اقیانوسیه،-فشارها بر کشورهای کوچک و متوسط آسیا

د تا بدین ترتیب حداقل بتوانند تأثیرات این فشارها را تلطیف رک یک متحد راهبردی می

روی چین بود و دو طرف را به  میق روابط با روسیه بهترین گزینه پیش. لذا تعدسازن

 د.رک های همکاری و اعتمادسازی هدایت می های سازش و گسترش حوزه جستجوی راه

دو سال قراردادهای تجاری مهمی را در  طی با این نگاه بود که روسیه و چین

روابط چین و روسیه در قالب  های صنعتی، نظامی و انرژی امضا کردند. حوزه

د. مآ ای عالی در روابط دو جانبه به شمار می ، که مرحلهبود « مشارکت استراتژیک»

ای، فقدان اختالفات، تعارضات و  المللی و منطقه اشتراك در نگاه دو کشور به نظم بین

 های مهم در روابط دو جانبه و برخورداری از منافع مهم مشترك، باعث شده تا رقابت

ازند وآن را در قالب مشارکت دطرفین به گسترش و تعمیق هر چه بیشتر روابط بپر

استراتژیک قرار دهند. برخالف روابط چین و اتحادیه اروپا که مؤلفه اقتصاد در آن نقش 

. شاهد بودپراهمیتی دارد، روابط چین و روسیه عمدتاً متأثر از مسائل امنیتی و سیاسی 

اتحادیه  با چین با روسیه در قیاس روابط تجاری آن این مدعا حجم تجارت میان

امنیت بیان دیگر اشتراك در تهدیدات پیش رو از یک سو و همپوشی در به اروپاست. 

دهی به روابط  ای و کالن، از دیگر سو متغیرهای اصلی شکل المللی در سطوح منطقه بین

 (.43:  1386نیا،)شریعتی دو کشور هستند

و سته دان ک قطبی را تهدیدی علیه منافع وامنیت ملی خود م تاچین و روسیه نظ

ای  المللی را به سوی چند قطبی سوق دهند. در سطح منطقه نظم بینمی کردند تالش 

آنان حضور ایاالت متحده در آسیای مرکزی و نیز گسترش ناتو به شرق را به مثابه 

ای نرم  دهی به موازنه کلند و برای مقابله با این تهدیدات در حال شیستنگر تهدید می

 در مقابل غرب در این منطقه هستند.

نماد اصلی مشارکت استراتژیک دو  «سازمان همکاری شانگهای»ای  در سطح منطقه

دهی و پیشبرد  های اصلی شکل آید. در واقع دو کشور به عنوان پایه کشور به شمار می

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 23 مدودف و پوتین دوران در روسیه خارجی مطالعه تطبیقی سیاست
 

ای مطلوب خود  زی نظم منطقهری این سازمان برآنند تا از آن به عنوان ابزاری جهت پی

بهره گیرند، نظمی که پیرامون چارچوب آن واجد اشتراکات مهمی هستند. در سطح 

المللی انرژی اتمی و  جهانی نیز شورای امنیت سازمان ملل، شورای حکام آژانس بین

آیند.  بسیاری از نهادهای دیگر، صحنه مشارکت استراتژیک دو کشور به شمار می

ای کره شمالی و ایران و  و کشور پیرامون مسأله عراق، مسأله هستهمواضع مشترك د

بسیاری مسائل دیگر شاهدی بر این مدعاست. به عالوه روسیه بزرگترین تأمین کننده 

آید، تسلیحاتی که اهمیتی فراوان برای چین دارد،  تسلیحات مورد نیاز چین به شمار می

ها )آمریکا و اروپا( قرار دارد و  غربی زیرا از یک سو این کشور مورد تحریم تسلیحات

از سوی دیگر افزایش قدرت نظامی و ایجاد توازن میان ابعاد مختلف قدرت را به عنوان 

 (44: 1386نیا،)شریعتیاولویتی اصلی در دستور کار امنیت ملی خود قرار داده است.

 رابطه روسیه با خاورمیانه و آفریقا 

که مسکو، به  بود وف به آن، یکی از مسائلیخاورمیانه و موضوعات مختلف معط

ویژه در دوره دوم ریاست جمهوری پوتین، توجه زیادی به آن داشت. تردد باالی 

گر بروز نوعی  ای به مسکو و بالعکس، به خوبی بیان دیپلماتیک میان مقامات خاورمیانه

باشد.   ه میهای گذشت ای روسیه و متفاوت از دهه تحرك و پویایی در سیاست خاورمیانه

، و به ویژه اقدامات نظامی آمریکا در افغانستان 2001سپتامبر  11در پی تحوالت پس از 

و عراق که منجر به تکثیر بنیادگرایی دینی و احساسات ضدآمریکایی در خاورمیانه 

ها و افکار عمومی  گردید، روسیه از یک وضعیت و اقبال عمومی بیشتری نزد دولت

وضعیتی که این کشور، خود نیز به استقبال و  .ه برخوردار شدجوامع منطقه یاد شد

 د.رک آن فکر می برداری از بهره

ترین عامل  پذیری امنیتی روسیه نسبت به بنیادگرایی و رادیکالیسم دینی، مهم  آسیب

دهنده به سیاست خارجی و جهت گیری این کشور نسبت به منطقه خاورمیانه  شکل
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. در ارتباط با نگرش روسیه به خاورمیانه و اینکه اساساً این نگرش تابع کدام عوامل بود

ها،  های متفاوتی وجود دارد. با نگاهی دقیق به این دیدگاه ، دیدگاهبودهها  یا محرك

 بندی نمود: توان آنها را در قالب سه رویکرد دسته می

 رویکرد امنیتی -1 

براساس این نگرش، امنیت روسیه از تحوالت امنیتی در خاورمیانه متاثر است. بدین 

معنا که بروز هرگونه اختالل در صلح و ثبات منطقه ممکن است بر امنیت روسیه تاثیر 

سازد.  دار  های اقتصادی، این کشور را وارد منازعاتی دامنه  نظر از زیان گذار بوده و قطع

میلیون مسلمان در نوار جنوبی این کشور  سینیز آن است که  علت اصلی این نگرانی

خصوصاً در بخش قفقاز شمالی ساکن هستند. افزایش نرخ زاد و ولد مسلمانان در 

ارتدوکسی روسیه، این نگرانی را تشدید  -روسیه به موازات کاهش جمعیت اسالوی

و  1994های  سالطلبان چچنی در نموده است. دو بار جنگ و درگیری روسیه با جدایی

، موجب رادیکالیزه شدن بخشی از این جمعیت مسلمان و گسترش اسالم سلفی 1999

در این کشور شده است. بسیاری از جوانان مسلمان روسی، خود را عضوی از امت 

 (. (Cohen,2007:3دانند تا شهروند سرزمین مادری خود جهانی اسالم می

گرای مذهبی، در سرزمین  های افراط گروهبحران چچن باعث شد تا بسیاری از 

هایی نظیر  روسیه رخنه نموده و با قرار گرفتن در کنار مبارزین چچنی به انجام فعالیت

طلبی و تحریک نواحی  قاچاق تسلیحات و پول، بکارگیری جوانان محلی، ترویج جدایی

 نشین به جدایی از روسیه، مبادرت ورزند. مسلمان

، روسیه در دور دوم ریاست جمهوری پوتین، در پی بهبود براساس رویکرد امنیتی

که  شت. این نکته از آن جهت اهمیت دابودالمللی خود نزد جوامع اسالمی  تصویر بین

شوروی در دوره نظام دوقطبی توانسته بود از رهگذر برقراری روابط مستحکم با جوامع 

وعی خود را به عنوان مدافع ای که دارای گرایشات ضدغربی نیز بودند، به ن خاورمیانه

  .اسالم معرفی نماید
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این مسئله در حالی است که روسیه به عنوان جانشین شوروی، نتوانست این جایگاه 

گرانه مسکو از  های حمایت های روسیه با چچن، در کنار سیاست را حفظ نماید. جنگ

شور نزد صربستان، درخصوص مناطق بوسنی و کوزوو، منجر به تضعیف موقعیت این ک

ای که به گفته پل ریولین، روسیه  شده بود. به گونه 1990جهان عرب و اسالم در دهه 

در پایان این دهه، نزد جوامع یادشده نه مدافع بلکه دشمن اسالم معرفی شد. همکاری 

سازی رژیم طالبان در افغانستان، گرایشات ضد روسی را  روسیه با آمریکا در سرنگون

نمود. براساس نگرش امنیتی، روسیه با نگرانی شدید از این  نزد جهان عرب تقویت

تنها مخالفت خود را با حمله آمریکا  المللی ایجاد شده نسبت به آن کشور، نه تصویر بین

به عراق اعالم نمود بلکه با جدا کردن مسیر خود از آمریکا در مبارزه علیه تروریسم، 

ریق تزو مسلمان در خاورمیانه، مانع کوشید تا از رهگذر نزدیکی به کشورهای عربی 

رادیکالیسم مذهبی از این منطقه به سرزمین خود شود.از نظر مقامات کرملین، پیوستگی 

این کشور بسیار بیشتر از آمریکا نسبت به باعث شده تا سرزمینی روسیه با خاورمیانه

 پذیر باشد. گرایی مذهبی آسیب افراط

ای روسیه رویکردی امنیتی  ای سیاست خاورمیانهگرانی که بر از تحلیل عده نظرآن از

ای، برقراری روابط متوازن با تمامی  قائل هستند، سیاست این کشور تقویت ثبات منطقه

های  های درگیر در بحران سویه از منافع گروه و عدم جانبداری یک  دول خاورمیانه

ابط با کشورهایی چون گونه که توسعه رو طبق این دیدگاه، همان بود.  پیچیده خاورمیانه

، بودایران و سوریه که دارای تعارض منافع با آمریکا هستند، برای روسیه واجد اهمیت 

کار و متحدان سنتی آمریکا در خاورمیانه نظیر  برقراری مناسبات با دول محافظه

ویژه در سیاست خارجی آن کشور   عربستان، قطر، امارات و اردن نیز از اولویت

آمریکا   رو یکی از دالیل اصلی مخالفت روسیه با اقدام نظامی از این برخوردار است.

طلب   های تروریستی و جدایی های افراطی و حرکت احتمال تقویت جریان علیه عراق،

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 1395، بهار 33مطالعات روابط بین الملل، سال نهم، شماره فصلنامه      26
 

در منطقه خارج نزدیک و برخی نواحی داخلی آن کشور که بخش مهمی از جمعیت 

 .((Trenin,2007:102دهد، بود نان را مسلمانان تشکیل می آ

که آمریکا از ایفای هرگونه نقش بود در حقیقت روسیه قویاً خواهان آن 

گرانه در همسایگی آن کشور خودداری ورزد. مقامات کرملین یک جنگ  تخریب

ند که چنین بود معتقد سته ودان ای  تر از یک ایران هسته گیرانه با ایران را خطرناك پیش

ای، رادیکالیسم مذهبی و رویارویی مسلمانان  های حاد منطقه ن جنگی به بهای رشد بحرا

 ای ایران را به تعویق اندازد  ها، تنها ممکن است برنامه هسته با غربی

Trenin,2007:102)).  

 

 ـ رویکرد سیاسی2

ها و تدابیر دیپلماتیک روسیه در خاورمیانه را باید در  براساس این نگرش، سیاست

نوع در این دوره  نمود. طبق این رویکرد،چارچوب روابط روسیه و آمریکا مشاهده 

ای روسیه  روابط میان مسکو و واشنگتن تأثیری مهم و مستقیم بر فهم سیاست خاورمیانه

های آمریکا در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز  . پایه اصلی این استدالل، سیاستشتدا

تنها پاداش و  ا نهها، آمریک . بدین معنا که از نظر روسبودسپتامبر  11پس از رویدادهای 

امتیاز هم سنگی نسبت به همکاری این کشور در مبارزه علیه تروریسم در مناطق یاد 

االمکان نسبت به  گیری از فرصت پیش آمده تالش کرد تا حتی شده نداد، بلکه با بهره

 سازی مبانی نفوذ روسیه در آسیای مرکزی و قفقاز اقدام نماید. کمرنگ

مداران روسی، حضور آمریکا در منطقه خارج نزدیک  تبر این اساس، عمده سیاس

خود را تهدیدی ژئوپولیتیک و همکاری خود با آن کشور را اقدامی اشتباه تلقی 

. طبق این نگرش، روسیه به ازای همکاری خود با آمریکا در زمینه مبارزه ودندنم می

 علیه تروریسم، آنچه را که انتظار داشته دریافت نکرده است.

ختلف مها و مسائل  مداران روسی، هرچه آمریکا در بحران ر سیاستبه باو
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ای ایران، فرآیند صلح خاورمیانه،  ای نظیر عراق و افغانستان، برنامه هسته خاورمیانه

ور شود، انرژی سیاست خارجی آن کشور  تسلیحات کشتارجمعی، تروریسم و... غوطه

راسیا تحلیل خواهد رفت. از این جهت مداخله در حوزه نفوذ سنتی روسیه در منطقه او

نظر، مقابله با نفوذ آمریکا در آسیای مرکزی و قفقاز، بالتیک و اروپای شرقی، به ویژه 

های آمریکا در خاورمیانه است که  اوکراین، تنها با به چالش کشیدن منافع و سیاست

 تواند توجهات آن کشور را از نواحی یاد شده به دیگر نقاط سوق دهد مسکو می

Friedman,2006:1) .) 

طبق رویکرد سیاسی، مشارکت روسیه در فرآیند صلح اعراب و اسرائیل در مسکو، 

و « میانجی قابل اعتماد»تا خود را برخالف ایاالت متحده آمریکا یک بود بر آن 

 در فرآیند صلح معرفی نماید.« طرف بی»

 ـ رویکرد اقتصادی3

جماهیر شوروی توان اعمال نفوذ در  طبق این نگرش، روسیه برخالف دوران اتحاد

خاورمیانه را نداشته و تمایلی هم به انجام آن ندارد. مسافت طوالنی این منطقه از 

ای خود، اولویت  مرزهای روسیه موجب شده است تا این کشور برای اهداف خاورمیانه

در درجه دو قائل شود. بدین معنا که روسیه تنها کوشیده است تا نقش سنتی خود را 

کنندگان اصلی تسلیحات برای کشورهای این منطقه  خاورمیانه به عنوان یکی از تأمین

های روسی بازنماید. این  حفظ نموده و همزمان بازارهای جدیدی را به روی شرکت

، و فوریه 2005موضوع به خوبی در سفر اول و دوم پوتین به خاورمیانه طی آوریل 

روی آبارون و  میگی مدیران دو شرکت تسلیحاتی باشد. همراه ، قابل مشاهده می200۷

  ، با پوتین در جریان دیدارهای وی از کشورهای عربستان، مصر، قطر و اردناکسپورت

و نیز مذاکره پوتین با روسای کشورهای یاد شده درخصوص صدور تسلیحات به این 

با دول ای به سوی گسترش روابط  ها، نشان از آن دارد که روسیه توجه ویژه دولت
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 (Friedman, 2006: 2)ای برای کسب درآمدهای خارجی بیشتر دارد.  خاورمیانه

در کنار فروش تسلیحات نظامی به کشورهای عربی خاورمیانه، دومین موضوعی که 

مورد توجه پوتین در جریان دیدارش از این کشورها قرار گرفت، انرژی بود. در این 

تا در زمینه صدور گاز به بازارهای مصرف،  دیدارها، نه تنها روسیه از قطر خواست

هماهنگی بیشتری با دیگر کشورهای صادرکننده در این زمینه نماید، بلکه مسکو آمادگی 

کشورهای عربستان و امارات متحده عربی  درهای اتمی  خود را برای ساخت نیروگاه

 نیز اعالم نمود.

و تقویت روسیه توسعه بازار فروش تسلیحات خود در خاورمیانه هدف در حقیقت 

های روسی به مدت  . شرکتبود های روسی در بخش انرژی این کشورها نقش شرکت

چندین سال نفت از عراق خریداری نموده و مجدداً آن را به کشورهای اروپایی و 

ر زمینه انرژی با روسیه توانست قراردادهایی را ددر این دوره فروختند.  آمریکا می

کشورهایی همچون ایران، عربستان سعودی، سوریه، اردن، امارات متحده عربی و 

 (Romanova,2005:2) اسرائیل منعقد نماید

براساس رویکرد اقتصادی، خاورمیانه یک بازار اقتصادی مهم برای اقتصاد روسیه 

 1995یانه از سال شود. طبق آمارهای به دست آمده، صادرات روسیه به خاورم تلقی می

درصد رشد داشت و سهم کل خاورمیانه در تجارت خارجی  1۷5، حدود 2003تا 

، ترکیه 2002در سال . درصد ارتقاء یافت 6/6به  3 / 9روسیه در فاصله زمانی یاد شده از 

درصد از  48ای روسیه بوده است، به طوری که این کشور  ترین بازار خاورمیانه بزرگ

 11داد. پس از ترکیه، ایران با  روسیه با خاورمیانه را تشکیل می حجم تجارت خارجی

فارس نیز به دلیل  درصد مقام دوم را دارا بوده است. عالوه بر این، دول ساحلی خلیج

های  مندی از درآمد باالی حاصل از فروش نفت، همواره مورد توجه شرکت بهره

ترین نقش را  خاورمیانه، مهم اند.فروش تسلیحات روسی به دول تسلیحاتی روسی بوده

در رشد تجارت روسیه با این منطقه داشت. نیاز مالی روسیه به کسب درآمد خارجی، 
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 .بازی می کردنقش اصلی را در تصمیمات مقامات کرملین نسبت به فروش تسلیحات 

، 2003میلیارد دالر در سال  10خاورمیانه پس از چین و هند، با ارزشی برابر با 

 1۷باشد. در مجموع، این منطقه،  ار بزرگ روسیه در فروش تسلیحات میسومین باز

 3/ ۷شود. در این میان ایران با  درصد از صادرات جهانی تسلیحات روسیه را شامل می

میلیارد دالر،  1/ 8میلیارد دالر و امارات متحده عربی با  2/ 3میلیارد دالر، الجزایر با 

دهند. یمن، سوریه، کویت،  روسیه را تشکیل می ای ترین خریداران خاورمیانه بزرگ

شوند. بین  سودان و ترکیه، دیگر بازارهای عمده روسیه در خاورمیانه محسوب می

 620، میانگین ارزش صادرات تسلیحات روسی به خاورمیانه 1999تا  1992های  سال

رد دالر افزایش میلیا 6/ 5، به 2003تا  1999های  میلیون دالر در سال بودکه در فاصله سال

به  هرشد صادرات تسلیحات روسیمهمترین دلیل  .) (Rivlin, 2005: 34یافت

 آنان بود. خاورمیانه، ارتقاء توان خرید دول این منطقه به واسطه افزایش درآمدهای نفتی

ای روسیه در دور دوم ریاست جمهوری پوتین، جلوه و نمودی  سیاست خاورمیانه

. تحرك و پویایی باالی دیپلماسی روسیه در قبال شتپیشین داکامالً متمایز از دوره 

شد. تداوم ناامنی و  رو  خاورمیانه، با استقبال آشکار برخی از دول واقع در این منطقه روبه

ای نسبت به  ناآرامی در عراق، در کنار نگرانی و نارضایتی دول و افکار عمومی خاورمیانه

، و نیز افزایش چشمگیر و 2001سپتامبر  11از  های آمریکا در این منطقه، پس سیاست

ترین منبع ثروت ملی روسیه، زمینه  تداوم یافته بهای جهانی نفت و گاز به عنوان اصلی

 (8، 1390امیراحمدیان، )مناسبی را برای فعالیت بیشتر دیپلماسی مسکو فراهم نمود.

ها و  ای روسیه به دلیل وجود محرك با این همه، تبیین دقیق سیاست خاورمیانه

رسد. رویکردهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی،  متغیرهای متعدد، قدری دشوار به نظر می

هر کدام از استدالالت قابل قبولی در تحلیل پویایی سیاست مسکو نسبت به خاورمیانه 

ه فرد ژئوپولیتیک روسیه، در کنار ترکیب متنوع قومی، مند هستند. موقعیت منحصر ب ه بهر
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ای در  تا نگرش امنیتی نقش تعیین کننده نژادی و مذهبی در این کشور، موجب شد

پذیری  سیاست خارجی روسیه داشته باشد. درحقیقت، احساس ناامنی تاریخی و آسیب

نه برپایه  سرزمینی روسیه سبب شده است تا این کشور عقربه سیاست خارجی خود را

رقابت با آمریکا و یا منافع اقتصادی، بلکه براساس احساس نگرانی و هراس از 

تهدیدات محیطی و مشرف بر تمامیت سرزمینی خود تنظیم نماید. به رغم وجود 

ای مسکو، خط مشی  های آشکار از بروز تحرك و پویایی در سیاست خاورمیانه نشانه

ز الگوی سنتی حاکم بر سیاست خارجی آن کشور روسیه در برابر این منطقه همچنان ا

ای، به  نماید؛ و آن الگوی برقراری روابط متوازن با تمامی دول خاورمیانه پیروی می

منظور پرهیز از احتمال بروز و صدور تنش از سوی برخی نیروها و یا دول رادیکال این 

 باشد. نشین روسیه می های مسلمان منطقه نسبت به برخی سرزمین

رچه روسیه، خاورمیانه را بازاری مناسب و جذاب برای فروش محصوالت خود اگ

 داند، اما روابط اقتصادی روسیه با کشورهای این منطقه به ویژه در بخش تسلیحات می

سهمی ناچیز در تجارت خارجی این کشور دارد. تقدم رویکرد امنیتی در تحلیل سیاست 

کرد دیگر نیست بلکه به معنای آن است که ای روسیه به معنای نفی دو روی خاورمیانه

 دهی به سیاست روسیه در خاورمیانه دارند. های امنیتی، سهم بیشتری در جهت محرك

 . سیاست خارجی روسیه در دوره ریاست جمهوری مدودف:3

اولین رهبر روسیه در صد سال اخیر است که از « دیمیتری آناتولی یویچ مدودف»

میالدی،  2008پیدا نکرده است. روز هفتم می سال حزب کمونیست به قدرت راه 

فدراسیون روسیه شاهد مهم ترین جابجایی در قدرت سیاسی خود بود. پوتین با اتمام 

ساله حقوق دان و  42دو دوره ریاست جمهوری در روسیه، جای خود را به مدودف 

 امین ترین شاگرد مکتب سیاسی خود داد.

نظریه سیاست  2008مدودف رئیس جمهور فدراسیون روسیه در جوالی سال 

خارجی خود را اعالم کرد. روسیه بعد از فروپاشی اتحاد شوروی به منظور شفاف 
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 سازی اهداف و سیاستهای خود و از بین بردن شبهات کشورهای اروپایی و آمریکا،

با عنوان دکترین سیاست  مرتباٌ و به سبک کشورهای غربی اقدام به انتشار اسنادی

این امر بیشتر به جهت سیال بودن نظام بین الملل و سیاست واقع  .کند خارجی می

گرایی در سیاست خارجی روسیه است. این سیاست خارجی در روسیه را پوتین پایه 

براساس استفاده از فرصتها و تحوالت در نظام بین الملل در جهت  کهگذاری نمود 

 می باشد.کسب منافع بیشتر 

آمده است که این  2008در بند اول دکترین سیاست خارجی روسیه در سال 

دکترین، براساس دکترین قبلی )هشت سال قبل توسط پوتین( تدوین شده و آن را 

 کند و به هیچ عنوان در تعارض با نظریه پوتین نیست. تکمیل می

 های وضوعم ویژه به خارجی سیاست بزرگ های چالش در کافی تجربه فقدان

 خود توان استاد بر متکی همچنان که کرد می مجبور را او راهبردی و امنیتی «سخت»

 بردارد. گام جهانی رقابت میادین در، پوتین یعنی

  جایگاه غرب در سیاست خارجی مدودف الف. 

احساس  در دوران مدودف روسیه در چند جبهه با غرب دچار کشمکش بود.

دهی  به شرق، همکاری اروپا با ایاالت متحده در جهت نگرانی نسبت به گسترش ناتو

نگرو، نصب سامانه  اوکراین، صربستان و مونته به سیاست کشورهایی چون گرجستان،

هایی از قطب  دفاع موشکی آمریکا در اروپا، استقالل کوزوو، مسئله مالکیت بر بخش

ل و مشکالتی های متعارف از جمله مسائ شمال و خروج روسیه از پیمان منع سالح

در این  (21، 1386)واعظی،  کردند. بودند که در روابط مسکو و غرب خودنمایی می

تر در خصوص روابط خود با اتحادیه  شرایط روسیه همواره خواهان  مذاکرات جدی

نیمی بود به گونه ای که اروپا بود زیرا روسیه بزرگترین شریک بازرگانی اتحادیه اروپا 

. روسیه حدود یک چهارم گاز شد راهی کشورهای اروپایی میاز صادرات این کشور 
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کند و از این منظر نیز درآمد قابل توجهی  طبیعی مورد نیاز اتحادیه اروپا را تأمین می

ست که هم ا شود. به عبارتی ساده تر اروپا برای روسیه منطقه ای نصیب مسکو می

مین نیازمندیهای صنعتی درآمدهای ارزی خود را کسب می نماید و هم محلی برای تا

اروپا را به عنوان مهمترین شریک  ؛روسیه ،به همین دلیل. مدرن روسیه به شمار می رود

ین اتحادیه، اهای  اما در عین حال با انتقاد از برخی سیاست ختشنا خود می

های چالش برانگیز را موجب بروز مشکالت در سازوکار عملکردی اتحادیه  سیاست

در واقع آنچه باعث نگرانی کرملین از روابط با کشورهای اروپایی  .درک اروپا تلقی می

استفاده کشورهای اروپایی از امکانات سایر کشورهای عضو اتحادیه در جریان  شد، می

زیرا برخی کشورهای اروپایی در روابط و مناقشات بود. مناقشات دوجانبه با روسیه 

اتحادیه اروپا به نفع خود استفاده  خود با روسیه، از همبستگی موجود در  دوجانبه

. عالوه بر این روسیه از تکیه اروپا به آمریکا در خصوص تضمین امنیت این کردند می

و به کرات از نقشه آمریکا برای استقرار تأسیسات دفاع موشکی در  بودقاره نیز ناراضی 

مان امنیتی تشکیل یک پیخواهان کرد. به همین دلیل است که روسیه می اروپا انتقاد 

چنان که مدودف نیز این امر مهم را در نشست مشترك  بود.جدید در سراسر قاره اروپا 

الوروف وزیر خارجه در این خصوص  روسیه و اتحادیه اروپا در سیبری مطرح نمود.

هایی پی ریزی شدند که به روسیه امکان  پایه 2000های  از اوایل سال» روسیه گفت:

احیای کارآیی قدرت دولتی، تحکیم تمامیت ارضی کشور و تبدیل ها،  بازپرداخت بدهی

به طور  ،اقتصاد اول جهان را داد. نتیجه توسعه داخلی ما 10اقتصاد روسیه به یکی از 

 و تبدیل المللی بین صحنه در روسیه سیاسی و اقتصادی –طبیعی به رشد امکانات مالی 

 – اروپایی منطقه برای.  است شده برخوردار مستحکمی مبانی از روسی دیپلماسی

. باشد مفید تواند می اروپا اتحادیه و روسیه متحده، ایاالت جانبه سه مشارکت آتالنتیک

تر است ولی  پا در بعضی زمینه ها به ایاالت متحده نزدیکارو «مثلث» این چارچوب در

های راهبردی با روسیه مشترکات بیشتری دارد. از جمله می توان به  در بعضی زمینه
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موضوع توسل به زور، انواع دیگر اجبار، حکم اعدام و برخورد با حقوق بین الملل 

امکانات خود در جهان امروز، به  اشاره کرد. روسیه از این به بعد نیز با استفاده از تمامی

ایفای نقش متوازن کننده در امور جهانی ادامه خواهد داد. ولی اجازه نخواهیم داد که ما 

علیه هیچ کس « مقدس»را به هیچ گونه رویارویی بکشانند و نیز عضو ائتالفات 

 «.نخواهیم شد 

توسعه ملی های مهم  فعالیت کشورها در زمینه سیاست خارجی به یکی از جنبه»

ها در  شود. در این رابطه تالش دیپلماتیک ما باید نه تنها به وسیله موفقیت تبدیل می

های وزین مالی و اقتصادی تقویت شود. جهان در  زمینه ثبات بین المللی بلکه با اهرم

شود. اما  ای قرار دارد که در عمل تمام ساختار معماری امنیت جهانی نوسازی می مرحله

نگرند و این کشور نیرومند  های گذشته به روسیه می اکان از زاویه پیشداوریای کم عده

ای حاضرند ما را حتی به احیای  کنند. عده و در حال رستاخیز را به عنوان خطر تلقی می

گرانه جدید و به شانتاژ تخیلی انرژتیک متهم کنند. ما راه دیگری پیشنهاد  تمایالت سلطه

د بر اساس اصول حقوق بین الملل و استانداردهای واحد کنیم. سیاست خارجی بای می

  (54-56، 1386)نوری،  «و جامع ارزیابی شود.

روابط دو کشور به »گفت:آمریکا مدودف در اولین سخنرانی خود در مورد رابطه با 

« دنبال برخی تنش ها از جمله جنگ روسیه و گرجستان دچار عقب گردهایی شد.

سیاست  سر اوستیای جنوبی نتیجه غرور و خودبینی جنگ روسیه و گرجستان بر»

  ( 138۷)سایت نوروز نیوز، .«خارجی آمریکا بود

به طور کلی مدودف به همکاری بیشتر با اروپا عالقمند بود و در این راستا 

هایی صورت داد که به عنوان مثال پیشنهاد تدوین یک معاهده امنیتی جدید برای  اقدام

قدر مبهم بود  اروپا از جمله این موارد است. اما این پیشنهاد که در برلین اعالم شد، آن

در لندن نشان  20که غرب توجه خاصی به آن نکرد. مدودف در جریان نشست گروه 
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ست. در همان زمان بود که دو کشور روسیه و آمریکا بر داد که مناسباتش با اوباما بد نی

سر لزوم از سرگیری مذاکرات کنترل تسلیحات به توافق رسیدند و اوباما نیز دعوت 

را پذیرفت تا فصلی جدید در روابط  2009مدودف برای دیدار از روسیه در ماه جوالی 

د خود را به عنوان دو کشور شکل گیرد. نکته مسلم این بود  که روسیه تالش می کر

یک قدرت بزرگ شرقی معرفی کند که در جهان غرب و در سیاست جهانی هم تأثیر 

از طرح سپر دفاع موشکی آمریکا برای استقرار در اروپا  مدودفد. غیر قابل انکاری دار

و در مجاورت مرزهای غربی روسیه به عنوان یکی از نقاط افتراق روابط دو کشور یاد 

هرگز  در دوران صدارت مدودف، روسیه و آمریکا از دالیلی بود کهو این یکی  کرد

 .برقرار نمایندروابط گسترده ای با یکدیگر نتوانستند 

 چالش با غرب در بحران گرجستان

یکی از دالیل اصلی اقدام روسیه به دخالت نظامی در اوستیای جنوبی در دوران 

جایگاه سیاسی خود در مجدد مدودف را می توان ناشی از تمایل این کشور به ثبیت 

عدم امکان نادیده گرفتن مالحظات و منافع تاکید حوزه شوروی سابق از یک سو  و 

نحوی می ه کشورهای غربی دانست که بژئوپلتیکی روسیه به ویژه در این حوزه به 

توان آن را در راستا و تداوم سیاست خارجی زمان پوتین تصور نمود. روسیه با این 

اقدام در پی آن بود که به غربی ها و به ویژه آمریکا بفهماند که بیش از این انقباض 

 به حتی زمینه این در خود منافع تأمین برای و کرد نخواهد تحمل را خود ژئوپلتیکی

 (10-13، 138۷)ابوالحسن شیرازی، .شد خواهد متوسل نیز نظامی اقدام

با حمله نظامی روسیه به گرجستان فصلی تازه در سیاست خارجی و امنیتی روسیه 

گشوده شد و روابط این کشور را با کشورهای غربی و به ویژه با آمریکا وارد مرحله ای 

ارد نادزه برای توصیف این جدید کرد. میخائیل گورباچف و ادوارد شو

. به اعتقاد آنها مهم ترین نشانه این برند می کار را «جدید سرد جنگ» اصطالح شرایط 

جنگ، احیاء مسابقه تسلیحاتی است که نمود عینی آن را می توان در نهایی شدن 
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سمت گیری متقابالٌ موشکی آمریکا در اروپای شرقی و دفاع استقرار بخشی از سپر 

موشک های روسیه به سوی اهدافی در اروپا و ایجاد یک پایگاه موشکی در مجدد 

کالینگراد برای هدف قرار دادن سایت راداری و موشک های آمریکا در لهستان و چک 

 مشاهده کرد.

 خلوت حیات به خود در پی این تحوالت و اصرار آمریکا به توسعه نفوذ ژئوپلتیکی

 کردن عملیاتی برای ریزی برنامه و دفاع موشکی رسپ استقرار طریق از جمله از روسیه

کار قرار گرفتن موضوع پذیرش گرجستان  ستورد در شرق،با به ناتو گسترش سوم موج

و اکراین در این نهاد، روسیه تدابیری را برای مقابله با تهدیدات امنیتی از این ناحیه 

 سوی از روسیه دفاعی و خارجی سیاست جدید دکترین طرح که داد قرار نظر مد 

 ر کرد.تعبی زمینه این در روسیه اقدام راهنمای عنوان به توان می را مدودف

بر این اساس با توجه به تحوالت قبلی میان روسیه و غرب چنین تصور می شد که 

روند نوینی در سیاست خارجی روسیه شکل گرفته است. در این روند نوین، روسیه از 

با غرب مواجه بود و از سوی دیگر باید با ظرافت و ای  های گسترده یک سو با چالش

الملل فکر می کرد  هوشمندی به نزدیکی روابط با کشورهای متعارض در نظام بین

)همکاری با غرب و نگاه به شرق( یعنی تقریباٌ همان اهداف پوتین در سیاست خارجی 

   (.12: 1390)شعیب،روسیه را مد نظر می گرفت

  راهبرد نگاه به شرقب. 

راهبرد نگاه به شرق در سیاست خارجی روسیه حول چند محور عمده شکل گرفت 

توان به گسترش روابط با چین، ایران و هند از یک سو و افزایش  که از آن جمله می

مناسبات با کشورهای خاورمیانه و آمریکای التین از سوی دیگر اشاره کرد. همچنین 

کشورهای آسیای مرکزی نیز از دیگر حضور در سازمان شانگهای و حفظ نفوذ در 

روابط روسیه  میان. در این شد راهبردهای اساسی کرملین در نگاه به شرق محسوب می
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ای در عرصه  زیرا هر دو کشور از توان بالقوه بود.و چین از اهمیت فراوانی برخوردار 

ه در زمر الملل برخوردار و ضمن عضویت در شورای امنیت سازمان ملل، سیاست بین

 بودند.ای نیز  کشورهای هسته

طور کلی روابط روسیه و چین را پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و از  به 

شانگهای و   توان در ذیل پیمان های ایدئولوژیکی بین پکن و مسکو، می میان رفتن تنش

اهداف اصلی این پیمان جستجو نمود. براین اساس مسئله امنیت در مناطق مرزی، 

طلبانه، جلوگیری از نفوذ تدریجی نیروهای بیگانه در منطقه،  های تجزیه ایشوجود گر

مبارزه با حضور افراطیون مذهبی در آسیای مرکزی و مقابله با قاچاق مواد مخدر، کاال و 

تسلیحات از جمله عالیق مشترك روسیه و چین برای حضور در سازمان همکاری 

گرایی از سوی  سیاست یکجانبهشوند. ضمن آنکه اتخاذ  شانگهای محسوب می

دولتمردان کاخ سفید و لحاظ نکردن منافع دیگر کشورها در منطقه نیز روابط روسیه و 

الشعاع خود قرار داده است. از این رو نقطه مشترك در روابط روسیه و  چین را تحت

توان در مسائل امنیتی و حضور روزافزون آمریکا در منطقه آسیای مرکزی  چین را می

های  تجو نمود. به نحوی که روسیه و چین، ضمن مخالفت با سیاستجس

های چند  گرایانه آمریکا، خواهان چند قطبی شدن جهان و اتخاذ سیاست یکجانبه

 گرا نیز هستند.  جانبه

 در این راستا بود که مدودف بعد از انتخاب به ریاست جمهوری به چین سفر کرد.

های مهمی برای غرب در  خارجی مدودف، پیامانتخاب چین به عنوان نخستین سفر 

خصوص که در آن سفر، دو کشور به محکوم نمودن طرح سپر دفاع  برداشت. به

سالح  المللی برای خلع های بین تالش  موشکی آمریکا پرداختند و آن را تضعیف کننده

 (. 23: 138۷)شعیب، خواندند

ط با چین و مداخله مدودف در نگاه راهبردی خود به شرق، ضمن گسترش رواب

ای ایران، نگاهی ویژه نیز به خاورمیانه و به طور کلی جهان اسالم  مؤثر در پرونده هسته
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منطقه ای که در آن نوعی نارضایتی از آمریکا و بدبینی نسبت به غرب وجود  .داشت

با  وده وبرداری نم به بهترین شکل از این احساسات بهره ستتوان و روسیه می شتدا

هایی نظیر حماس و  لیحات نظامی به سوریه و به رسمیت شناختن گروهفروش تس

های  بودند، گام  های تروریستی شناخته شده اهلل، که از سوی غرب به عنوان گروه حزب

خصوص کشورهای معارض با  مؤثری جهت تحکیم روابط با کشورهای خاورمیانه به

ر خاورمیانه عالوه بر آن که های خود د گیری سیاست . روسیه برای پیردآمریکا بردا

روابط نزدیکی که با کشورهایی همچون ایران، سوریه و مصر برقرار کرد، به عنوان 

سعی می کرد نقش مؤثرتری  یافت وعضو ناظر در سازمان کنفرانس اسالمی نیز حضور 

  در مناقشه اعراب و اسرائیل و روند صلح خاورمیانه ایفا نماید.

توان در روابط مسکو با  ردی روسیه در نگاه به شرق را مییکی دیگر از ابعاد راهب

های نظامی با  همکاریتوسعه کشورهای آمریکای التین مشاهده نمود. بر این اساس 

 ستتوان  ها و رهگیرهای روسی در کوبا می ونزوئال و نیز احتمال استقرار مجدد موشک

چنین با توجه به بحران از جایگاه مهمی در سیاست خارجی روسیه برخوردار باشد. هم

سیاسی و اخراج سفرای آمریکا از بولیوی و ونزوئال و حمایت برخی کشورهای منطقه 

آمریکای التین از جمله نیکاراگوا و هندوراس از این اقدام، روسیه توانست از فرصت 

  استفاده کرده و به کشورهای فوق نزدیک گردد.

توسعه سازمان شانگهای، مخالفت توان گسترش همکاری با چین،  به طور کلی می

های آمریکا برای دموکراتیزه کردن  با تهاجم نظامی آمریکا به عراق، انتقاد از تالش

های تروریستی، ایفای  اهلل به عنوان گروه خاورمیانه، ممانعت از شناسایی حماس و حزب

نقش در روند صلح خاورمیانه، همکاری با ایران در زمینه انرژی اتمی و فروش 

امارات  اردن، عربستان سعودی، ای به ترکیه، تسلیحات، پیشنهاد فروش رآکتور هسته

های اسالمی، فروش  ها و جنبش تالش برای برقراری ارتباط با دولت متحده عربی و ...
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تسلیحات نظامی به کشورهای خاورمیانه و آمریکای التین و عملی ساختن ایده تشکیل 

های اتخاذ شده از سوی مسکو  توان از جمله روش یک کارتل گازی شبیه اوپک را می

همچنین روسیه در نگاه  (135، 13۷6کوالیی، )در راهبرد نگاه به شرق محسوب نمود.

که به نوعی با غرب و به بود  هایی ها و گروه به شرق در پی تحکیم روابط با دولت 

در راستای ایجاد یک  ویژه با ایاالت متحده آمریکا ضدیت داشتند. بگونه ایکه این امر را

 توان تلقی نمود. بلوك ضدآمریکایی می

ای ایران  مدودف نیز همچون پوتین، رویکرد نسبتاً مستقلی را نسبت به مسئله هسته

ای ایران به عنوان بازیگری قدرتمند  های هسته کرد در برنامه در پیش گرفت و سعی می

ای ایران  های هسته ه نحوی که برنامهو مقتدر میان ایران و غرب به ایفای نقش بپردازد. ب

و همکاری مسکو با تهران، می توانست از یک سو روابط کرملین و کاخ سفید را تحت 

تأثیر قرار داده و از سوی دیگر مسکو را به بازیگری مهم میان ایران و غرب تبدیل کند.  

کو با تهران، های اتمی مس ای ایران و همکاری های هسته بر این اساس بود که  برنامه

های  داد وفعالیت یکی از مهم ترین محورهای مناقشه میان روسیه و آمریکا را شکل می

های اتمی تهران و مسکو،به مثابه ابزاری برای چانه زنی جهت  ای ایران و همکاری هسته

ها برای آنکه از  اخذ امتیازات بیشتر از غرب و به خصوص آمریکا مبدل شده بود. روس

هایی نظیر سپر  هدیدهای آمریکا در خصوص گسترش ناتو به شرق و طرحیک سو به ت

های بزرگ  دفاع موشکی پاسخ دهند و از سوی دیگر از عرصه تعامالت جهانی قدرت

ای ایران، سعی در  های هسته نیز خارج نشوند و با تاکید بر مسائلی نظیر برنامه

ا بازیگری میان ایران و غرب به توان روسیه ر امتیازگیری از غرب داشتند. بنابراین می

خصوص آمریکا محسوب نمود که در مواضع اعالنی و اقدامات عملی خود، از یک سو 

 .کرد رفع تهدیدهای امنیتی و از سوی دیگر کسب منافع بیشتر را دنبال می

در  و اشتراك ضرورت دارد تا به وجوه افتراق با نگاهی تطبیقی به مطالب فوق

 دوره سپس و پوتین جمهوری ریاست ساله چهار دوره دو درروسیه  خارجی سیاست
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 چهار ساله مدودف بپردازیم:

 الف. وجوه اختالف پوتین و مدودف درسیاست خارجی

 و اشتراك نقاط صدد بودند تا در همه، کرملین کاخ در مدودف حضور ابتدای از

در  تا داشتند اصرار واحد روسیه حزب طرفداران البته .یابند در را پوتین با وی افتراق

یک راستا سیاست خارجی هر دو را قلمداد نمایند. برای بررسی رویکرد آنان در اینجا 

 به موارد اختالفاتشان اشاره می گردد.

سعی  مدودف آنکه حال ،کند تمرکز روسیه کالن منافع می کرد بر سعی پوتین

 بوده و پازلهای لمللا بین نظام در مسکو مدت کوتاه و مدت میان منافع کرد هادی می

 نماید. بازچینش دیگر بار را اروپا اتحادیه و مسکو ریخته درهم

 تردیدها و کرملین کاخ سیاسی معادالت راس در پوتین و مدودف همزمان حضور

 به توان نمی را مدودف و پوتین هرچند .کرد می ایجاد ذهن در را زیادی های دغدغه

 پوتین و مدودف سیاسی مشی خط مسلما اما ،دانست متفاوت تفکر نوع دو نماد عنوان

همچنین روسها می خواستند نمونه هایی از  .نبود یکسان یکدیگر با موارد برخی در

لنینیستی را نشان داده و  و دمکراسی و تفاوت افکار و تفاوت خود با افکار کمونیستی

 در را آخر و اول حرف منافع کسب و رسیده پایان به محوری کمونیسم بگویند عصر

 (. 9: 1390زند )غفاری، کشورشان می

 به روسیه جمهور رئیس عنوان به مدودف و وزیر نخست عنوان به پوتین هرچند

 آفرینی نقش این خصوص در کماکان اما ،پرداختند می خود المللی بین نقش ایفای

 ،کرملین کاخ در مدودف حضور رغم علی داشت و اینکه وجود زیادی های شبهه و شک

 ترین اصلی پوتین کماکان نکرده بود و تجربه را پوتین از گذار دوران هنوز روسیه

 تدوین به خود پوتین اساس این بر .شد می محسوب کشور این سیاسی شخصیت

 به وابسته متغیری عنوان به را مدودف و پرداخت روسیه می خارجی و داخلی سیاست

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 1395، بهار 33مطالعات روابط بین الملل، سال نهم، شماره فصلنامه      40
 

 خود اجتماعی محبوبیت میزان به نیز چشمی گوشه مدودف البته .کرد می تعریف خود

 داشت.  روسها بین در

 به را پوتین و خود ای سلیقه اختالفات ترجیح می داد مدودف ،دیگر سوی از

 این امر واقعیت .نکشاند واحد روسیه حزب داخلی جلسات حتی و روسی های رسانه

 در خود از تر پایین حقوقی و حقیقی فرد دخالت تواند نمی سیاستمداری هیچ که بود

 طرفداران از بسیاری .کرد می اینجا نیز صدق در قاعده کند. این تحمل را کشور امور

 با پوتین رابطه نوع از مدودف و پوتین رابطه واحد می دانستند که روسیه حزب

 پوتین آن در یکطرفه که و مشخص ای رابطه است. یعنی ایوانف سرگئی یا الوروف

 ای عالقه بود که احساس می شد مدودف  حالی در اینمی زند.  را آخر و اول حرف

 .شود مقایسه دیگران یا الوروف با که ندارد

 ،گرجستان بحران با برخورد نحوه خصوصا ،ها زمینه از بسیاری در مدودف و پوتین

 برنده برگ با بازی نحوه ،پروم گاز شرکت به مربوط مسائل ،تمایل اوکراین به ناتو

به نظر می  نیز مواقع برخی در اما ،داشتند یکدیگر با زیادی اشتراك نقاط... و انرژی

 کنار از توان نمی سادگی به که دارند هم با اختالفاتی بالقوه صورت به طرف رسید دو

شد.  می مربوط روسیه و آمریکا سیاسی آینده به اختالفات این از یکی .گذشت آنها

 دور آغاز و سفید کاخ در کین مک جان یا اوباما باراك حضور صورت شد در تصور می

 قدرت افول دلیل به که)کرملین کاخ علیه سفید کاخ تبلیغاتی های هجمه جدید

پررنگ تر  مدودف و پوتین میان اختالفات( بود شده متوقف واشنگتن کاران نومحافظه

 .خواهد شد

 مناسبات ،جمهور رئیس عنوان به کرملین کاخ در خود حضور زمان در پوتین

 به نسبت سو یک از .نمود تعریف ابهام از ای درهاله را روسیه خارجی سیاست

 زیاده برابر در راحتی به دیگر سویی از و داد می نشان واکنش گرجستان تحرکات

. آورد می فرود سرتعظیم متحد ملل سازمان امنیت در شورای واشنگتن خواهی های
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 داشت. پوتین اروپا اتحادیه در انرژی برنده برگ با بازی به نسبت زیادی عالقه پوتین

 ،دهد تغییر مسکو سود به را تمایل اروپا تواند می انرژی برنده برگ که کرد می تصور

 ملتهای نگاه کرد و کلیت می رد را پوتین کاذب باوری خوش این تجربه که صورتی در

 به اروپایی ناسیونالیسم ،دیگر سوی از .محور بود تهدید پوتین به نسبت اروپایی

 انزوای روند این تداوم .تر شده بود پررنگ اروپا اتحادیه سران درمیان بالقوه صورت

  .را رقم می زد اروپا در روسیه بیشتر

 محور کالن نگرش داشت. این کالن نگرشی المللی بین مسائل به نسبت پوتین

 پوتین .کند رفتار مبتدی سیاستمداری مانند پوتین ظرافت ها از بسیاری در که شد سبب

 جهت که راهکارهایی  اما ،پروراند می سر در را کرملین کاخ قطبیت دغدغه همواره

 امنیت شورای در بارها روسیه .سر داشت زیاد کارآمد نبود در هدف این به دستیابی

زیاده خواهی  مقابل در(کوارتت) خاورمیانه صلح چهارجانبه کمیته متحد یا ملل سازمان

 به را تهدیدات از جدیدی بار استراتژیک سکوت قالب در و گردید تسلیم آمریکا های

نمود زیرا نمی خواست در موضوعات کمتر حیاتی حساسیت غرب  سرازیر خود سوی

 را نسبت به روسیه تحریک نموده و روابط روسیه با غرب را دچار تنش نماید. در

 یک حد در کشور این نیز روسیه خلوت حیاط در رنگین انقالبهای بروز خصوص

 برای مزاحم عواملی به تا داد اجازه یوشچنکو و ساکاشویلی به و نشد ظاهر قدرت

 .شوند تبدیل مسکو رشد روبه حرکت

هایی از تضاد سیاسی بین پوتین و مدودف به  جنبهبود که در زمان حمله غرب به لیبی 

روسیه به  شورای امنیت و با حمایت 2011. در اوائل سال شدصورت رسمی آشکار 

صدور قطعنامه ای به حمایت از شورشیان مخالف سرهنگ قذافی متعهد دیرین روسیه در 

 ،دستور مدودفه لیبی رای داد. علی رغم اصرار پوتین برای وتوی این قطعنامه، سرانجام ب

اظهار نظر پوتین در خصوص مخالفت وی با کاربرد نیروی  روسیه  از آن حمایت نمود.
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و در مقابل تأکید صریح مدودف بر منطقی بودن صدور قطعنامه  نظامی علیه لیبی

 گردید. ای مشهود از این اختالف نظر تلقی  کارگیری زور علیه قذافی، نشانه به

بود که مدودف به  روسیه و آمریکا مناسبات آینده خصوص مورد بعدی اختالف در

 ی از کارشناسان مسجلاین مناسبات خوشبین و پوتین بدبین بود در حالیکه برای بسیار

 نگاه این .دارند محور تهدید دیدگاهی روسیه به نسبت هردو ،اوباما و کین مک بود که

 .کرده بود سرایت نیز اروپا سالها قبل از آن به محور تهدید

های اختالف میان پوتین و مدودف، نحوه ارتباط با جمهوری یکی دیگر از عرصه

 معتقد «فومنکو الکساندر»سیاست خارجی روسیه بود. اسالمی ایران و جایگاه ایران در 

 چرا است شرقی جهت روسیه امروز خارجی سیاست فعالیت برای جهت بهترین بود

 اینجا فقط و کافی است مانور آزادی و ژئوپلتیک ابتکار دارای شرق در فقط روسیه که

 اما (.105: 1388دارد )فومنکو، وجود جدید ژئوپلتیک مختصات سیستم ایجاد امکان

 را به آمریکا ، غرب با روابط بهبود برای تالش و غرب سمت به جهت گیری با مدودف

او  برای بود. منافع توازن دنبال تامین به پذیرفته متکثّر نظام قطبی ابرقدرت تنها عنوان

 بین عرصه در همکاری به او اعتقاد و نداشت اهمیت منافع توازن اندازه به قوا توازن

 ثبات روسیه واقع غرب بود بگونه ای که با غرب دچار تنش نشود. در المللی با

 (.1۷4: 1389میرجاللی،  و ترجیح می داد)جعفری استراتژیک رقابت به را استراتژیک

 پس روسیه دیدگاههای محسوس تغییر و 2008 سال در کرملین به مدودف آمدن با

 واشنگتن، -مسکو میان روابط شدن مالیم و آمریکا در دموکراتها آمدن روی کار از

 پشت توافقهای  موازات به که چرا شد، دشوارتری فاز وارد و تهران مسکو بین روابط

های برنامه توقف برای ایران علیه روسیه کمک غرب با علنی فشار همچنین و پرده

 ایزمینه الوروف گام به گام طرح ارائه با راستا همین بیشتری گرفت. در ای شدتهسته

 (.68-۷1:  1390پور، شد )بهشتی فراهم مناسبات دوجانبه در بازنگری برای 

داد  رأی مثبت ایران علیه ها تحریم به دیگر بار یک روسیه ،2010 سال در
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(Parker,2010:1)را بر خود منفی اثر دوره این در کشور دو مواضع گرفتن . فاصله 

جمهوری  ریاست دوره در ایران با خویش نظامی همکاری در روسیه رفتار گیری جهت

 .گذاشت جای بر مدودف

 1929شماره قطعنامه اجرای دستور فرمانی صدور با 2010 سپتامبر 22در مدودف

خودرو  تانک، صدور آن موجب به که نمود صادر را متحد ملل سازمان امنیت شورای

 های سیستم و ناوجنگی بالگرد، بزرگ، هواپیماهای جنگی، کالیبر های زرهی، توپ

که روابط ایران و روسیه (. لذا 1۷5: 1390به ایران منع شد)نوری، 300 اس ضدهوایی

بناگاه در اثر همراهیهای روسیه با غرب  تا آخر دوره پوتین خوب و در حال رشد بود

های  ساله مدودف روابط دچار آسیبچهاردر دوره  دراعمال تحریمها علیه ایران و

 شد.جدی 

یافته بود در میلیارد دالر افزایش  4روابط اقتصادی روسیه و ایران تا  200۷در سال 

 د.رسیمیلیارد دالر  2این رقم کاهش پیدا کرد و نزدیک به  2009در سال  حالی که

 وجوه اشتراک پوتین و مدودف درسیاست خارجیب. 

سیاست روسیه خارجی روسیه در دوران دو رئیس جمهور نسبت به غرب عمدتاً -1

در این دورانها همیشه روسیه نسبت به غرب  وترکیبی از مخالفت و مشارکت بوده 

جویانه نداشته است. سیاست روسیه نسبت به غرب عمدتاً  صرفا یک سیاست مقابله

گرچه وجه رقابت در سیاست  رقابت و همکاری بود. مشارکت،، ترکیبی از مخالفت

و وجه همکاری و مشارکت در  هتر بود خارجی پوتین نسبت به دوره مدودف پررنگ

 داشت. بیشتر دوران مدودف نسبت به دوران پوتین تا اندازه ای

 چهار سال سال دوره پوتین و هشتدر  سیاست خارجی روسیهجهت گیری -2

ار غرب بر اسقرار پایگاه موشکی و اصر .غرب متمرکز بود توجه بهر بمدودف عموما 

سیاستهای غربگرایانه  ،برای بار دوم در دوران مدودف، توسعه ناتو به سوی شرق
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روسیه مجدداٌ به شرق و خاورمیانه بیش از   و توجهکرد با شکست مواجه را روسیه 

 توان به موارد زیر اشاره کرد: گذشته شد. از دالیل این امر می

 عملیات نظامی موفق ناتو در خاورمیانه  الف(

نقش روسیه  تا ناتو و به ویژه اتحادیه عرب و کشورهای غربی به سوریه ب(فشار

گیری این فشارها به سمت عراق و  جهتکنند.چنانچه تر  کمرنگ را در مسائل خاورمیانه

 .شودتواند برای روسیه بسیار هشدار دهنده  میسوق یابد احتماال ایران 

زمان روسیه نگران وقوع یک درگیری بین ارمنستان و آذربایجان بود که حتی هم د(

تواند مشکالتی را در  احتمال ورود ناتو در این درگیری وجود دارد و این خودش می

 جبهه جنوبی برای روسیه ایجاد کند.

کند که به وضعیت  بهار عربی در منطقه می تواند فضایی را ایجاد تداوم و تسری ه(

برساند.فضای جدید   و متوازن در روابط روسیه و کشورهای مسلمان آسیب موجود

گرایان شرایط را برای  نقش قطر، عربستان و ترکیه در تشویق اسالمو گرایی  اسالم

پذیری نقش روسیه در مسائل مربوط به مسلمانان در آسیای مرکزی، قفقاز و در  آسیب

ها  وسیه فراهم کرده است.از نگاه روسمیلیون مسلمان ساکن در خود ر 30حتی در بین 

تواند  ای و اخوانی و حتی طالبانی می پیمانی آمریکا و اسالمگرایان عربستانی، ترکیه هم

فضای عمومی خاورمیانه، مرزهای جنوبی روسیه در آسیای میانه و قفقاز را برای روسیه 

باعث شده که است  رخ داده که در منطقه  حوادثی کند.مجموعه و سخت تر محدودتر 

های جنوبی و به ویژه خاورمیانه بیشتر شده و حتی بر نوع آرایش  توجه روسیه به مرز

 گیری جدیدی نسبت به این مسائل داشته باشد. نظامی جدید نیز تأثیر بگذارد و جهت

ای در  های هسته اولویت حفظ منع گسترش سالحهر دو رئیس جمهور  -3

و در حین حال به رسمیت شناختن حق کشورها برای داشتن  NPTچارچوب 

 آمیز را مورد تایید و تاکید قرار می دادند.  ای صلح تکنولوژی هسته

تاکید بر حفظ جایگاه  سیاست خارجی روسیه ضمن ،در دوران پوتین و مدودف -4
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بحران  گیری و ایجاد الزامات، بعضا در زمینه شورای امنیت به عنوان محلی برای تصمیم

 کرد. ها نیز همکاری می ها در بخش تصویب قطعنامه هسته ای ایران با آمریکایی

روسیه در دوران هر دو رئیس جمهور با ایجاد فشار به وسیله سیاست خارجی  -5

ها علیه کشورهای دیگر و مداخله شورای امنیت در مسائل داخلی کشورها و  قطعنامه

های بزرگ علیه استقالل ملی کشورها  ست قدرتاینکه شورای امنیت ابزاری شود در د

موافق نبود و هم اینک نیز نمی باشد. البته این سیاست نه تنها در مورد ایران بلکه در 

 کند.  مورد کشورهای دیگر هم صدق می

روسیه در دوران پوتین و مدودف به طور کلی در مورد کشورهایی که )غیر از  -6

ای را  ای هستند( قصد ورود به بازار تکنولوژی هسته  آنهایی که دارای تکنولوژی هسته

داشتند، به خاطر یک سری منافع تجاری نگران بودند چرا که برای خود بازاری در 

جهان قائل بوده و طبیعتا دوست نداشتند کشورهای دیگر وارد این بازار شده و مسیر را 

 برای دیگران باز کنند.

ای داشتند و آن درصد  زی در بحث هستهیک خط قرمپوتین و مدودف هر دو  -۷

ها، باید در نظر  سازی اورانیوم است، اما طبیعتا نه به سختی و با اعمال فشار غربی غنی

ای موافقت و مخالفت روسیه با کشورهای غرب  داشت که معموال در بحث هسته

ه این شود. قبال وزیر امور خارجه روسیه یک بار گفته بود ک محدود به آن خط قرمز می

 درصد است. 20سازی تا سقف  خط قرمز برای ما غنی

 2008و  2000با نگاهی بر اسناد راهبردی سیاست خارجی روسیه در سالهای  -8

های ریاست خود بر اینکه باید  توان عنوان داشت که هر دو رئیس جمهور در دوران می

 .نقش روسیه در روند مسائل جهانی افزایش پیدا کند، تاکید داشتند 

معتقد بودند سیاست جهانی دچار تغییرات اساسی شده که بر روابط  هر دو -9

الملل تاثیر مستقیم داشته است. هر دو به شروع یک جنگ سرد درجهان اعتقادی  بین
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نداشتند. از نگاه آنان روسیه رویارویی ایدئولوژیکی و میراث جنگ سرد کنار گذاشته 

مولفه ایدئولوژیک بود که در یک طرف آن شده است در حالیکه جنگ سرد دارای 

 جهان کمونیسم و در طرف دیگر دنیای سرمایه داری قرار داشت.

هر دو معتقد بودند روند جهانی سازی با چالش های جدی روبرو شده است که  -10

گذاشتن مفهوم  غرب از قبول مسئولیت آن سرباز می زند.هر دو تالش داشتند تا با  کنار

 کنند. ماتی همچون رقابت و همکاری در برابر غرب  بجای آن استفادهاز کل، "دشمن"

هر دو به دفاع ازاصول حقوق بین الملل و ممانعت از برخوردهای یکجانبه  -11

 .گرایی اعتقادی وافر داشتند

پوتین و مدودف هر دو بر شکل گیری نظم نوین جهانی و قصد روسیه برای  -12

 ن تاکید می کردند.تاثیرگذاری در روند شکل گیری آ

برابرغرب با حفظ اصول بین المللی  هر دو بر دفاع ازمنافع ملی روسیه در -13

 درروابط تاکید داشتند.

آن تغییرات اساسی که  2008در سند دکترین سیاست خارجی روسیه در سال  -14

محقق نشد  ،داشت با به قدرت رسیدن رهبر جدید در روسیه صورت گیرد غرب انتظار

و جهت گیری سیاست خارجی روسیه مانند دوران پوتین  به سمت رقابت بیشتر با 

سابقه لیبرال تر و ها امیدوار بودند به دلیل آنکه مدودف  غرب بود در حالیکه غربی

 تعامل بیشتر و بهتری با غرب برقرار کند.  ،تر از پوتین است ب ندارد و جوان.گ .کا

هرچند در دورانهای پوتین و مدودف روسیه  بارها اعالم آمادگی کرد تا از  -15

انتقادات خود نسبت به غرب بکاهد و دیپلماسی نرم تری را درپیش گرفته و به سمت 

پیشنهاد های جدید برای گفتگو و همکاری های سازنده روی آورد. ولی در سند 

دیده که  مسکو حاضر به دادن روسیه تاکید گر 2008راهبردی سیاست خارجی سال 

 امتیازهای یک جانبه به آمریکا نخواهد بود. 

سیاست خارجی فعاالنه، مهمترین منبع »مدودف بامطرح کردن این شعارکه  -16
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کوشید تا مانند پوتین نشان دهد که سیاست خارجی در «. ادامه پیشرفت روسیه است

 افع روسیه مطرح است. روسیه همچنان به عنوان برگ برنده ای در تامین من

آمده بود روسیه به  2008سند راهبردی سیاست خارجی روسیه در سال در -1۷

موازات افزایش فشار آمریکا که جلوه بیرونی آن در ماجرای استقرار سپر دفاع موشکی 

درشرق اروپا شاهد ان هستیم و نیز گسترش نفوذ ناتو به حوزه حیاط خلوت روسیه در 

همه امکانات خود را بسیج کرده است تا مانع توسعه نفوذ  جمهوری های شوروی،

امریکا در اروپا بشود. به همین منظور مدودف در سند راهبردی سیاست خارجی روسیه 

جهت گیری سیاست خارجی روسیه را به سمت حیاط خلوت آمریکا   2008در سال 

کرد  ا بود و تالش میدر آمریکای التین سوق داد که این نیز با سیاستهای پوتین هم راست

  .تا نقش فعال تری را در معادالت خاورمیانه و آفریقا ایفا کند

 نتیجه گیری

که والدیمیر پوتین در قامت رئیس جمهور آغاز به کار کرد روسیه  2000در سال 

های دوران ریاست  زخم بود.شوروی خورده از فروپاشی اتحاد جماهیر  افسرده و زخم

یلتسین نه تنها التیام نیافتند بلکه شکست های متعدد روس ها در جمهوری بوریس 

به همین دلیل بازسازی روحیه ملی برای حرکت به  جنگ چچن بر التهاب آنها افزود.

سوی توسعه و مبارزه با پیامدهای ناشی از فروپاشی در راس برنامه های پوتین قرار 

-دوران  در آمدهدستهای به گرفت. او مجبور بود که بر فتوحات گذشته و موفقیت

 کند. تاکیدشوروی جماهیر اتحاد 

بعد از به قدرت رسیدن مدودف، تغییرات صورت گرفته در کرملین و جابجایی در 

مناصب کلیدی روسیه به نحوی بود که در وهله نخست نمی شد دگرگونی محسوسی 

از یک سو  مدودف را در عرصه های سیاسی این کشور انتظار داشت. به خصوص که 

تحت حمایت پوتین به قدرت دست یافته و از سویی دیگر مدودف خود را همگام و 
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سازگار با سیاستهای رئیس جمهور پیشین نشان داده بود. از این رو مدودف به محض 

پیروزی در انتخابات از نزدیکی به سیاستهای رئیس جمهور پیشین یعنی پوتین سخن به 

سیم کار از تعیین مواضع اصلی داخلی و سیاست خارجی به میان آورد و در یک تق

عنوان مسئولیت رئیس جمهور و هدایت فعالیتهای اقتصادی توسط نخست وزیر یاد 

کرد. همچنین این نکته که یک رئیس جمهور بالفاصله پس از پایان دوره ریاست 

بود و جمهوری خویش، صاحب مقام نخست وزیری شود، اتفاقی نادر در عالم سیاست 

به همین سبب مدودف ضمن مطرح نمودن مسئله تقسیم قدرت با پوتین، بر ادامه خط 

مشی های پیشین روسیه نیز صحه می گذاشت، به نحوی که در نگاه نخست می شد 

پوتین را صحنه گردان اصلی سیاست روسیه و مدودف را تنها به عنوان دارنده منصب 

 ریاست جمهوری تلقی نمود.

نه سیاست خارجی در بین رقیبان خود شهرت به میانه روی داشت و  مدودف در زمی

این خصلت او را به چهره ای مقبول برای رقیبان غرب نشین روسیه تبدیل کرده بود. 

اما واقعیت این بود که مدودف در سیاست خارجی بیش از سیاست داخلی تابع اندیشه 

قتصادی حامی بخش خصوصی های پوتین قرار داشت  مدودف به واسطه دیدگاه های ا

شناخته می شد. تمایالت اقتصادی او موجب تقویت این باور شده بود وی مخالف 

رویکردهای تقابل جویانه در حوزه خارجی بود و در بین گفتمان های جاری روسیه 

یعنی آتالنتیک گرایان و ناسیونالیست ها، دیدگاه مدودف هم راستا با گروه اول در نظر 

اما در نهایت  با قاطعیت باید گفت که مدودف در کارزار دیپلماسی به ویژه  شد. گرفته می

در موضوعات راهبردی از جمله: سیاست انرژی، خلع سالح، روابط راهبردی با آمریکا و 

موضوعات امنیتی بر سنت و راه ده ساله روسیه وفادار بود. فقدان تجربه کافی در 

امنیتی و راهبردی او را « سخت»وضوع های های بزرگ سیاست خارجی به ویژه م چالش

  مجبور می کرد که همچنان متکی بر توان پوتین، در میادین رقابت جهانی گام بردارد.

حمایت پوتین از مدودف به عنوان یک مدیر اقتصادی، ناشی از تاکید او بر ضرورت 
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بود. به نظر ویژه در حوزه اقتصادی  الملل و به روسیه در عرصه بین« نرم»تقویت قدرت 

پوتین، کشوری مایل به ایفای نقش برتر در جهان معاصر است که  قادر به عملکرد 

مؤثر در سیستمی باشد که وجه غالب آن روابط و قدرت اقتصادی است. در این 

الملل و  سیستم، قدرت اقتصادی موثرترین سازوکار ارتقای جایگاه روسیه در عرصه بین

 است. تحقق اهداف سیاست خارجی آن 

در دوران پوتین وزن و اهمیت روسیه در جهان افزایش یافت. عقب نشینی غرب در 

برابر روسیه در زمینه مخالفت با عضویت گرجستان و اوکراین در ناتو در مقطعی که 

اساسا به دلیل تهدیدهای روسیه صورت گرفت و نیز افزایش تردید ها در باره استقرار 

وپای شرقی در کنار افزایش قابل توجه قدرت نظامی سپر دفاع موشکی امریکا در ار

روسیه و از سر گیری پرواز بمب افکن های استراتژیک این کشور همگی نشانگر احیاء 

 قدرت روسیه در سطح بین المللی بود. 

های پوتین به به طور خالصه باید اذعان نمود که خط مشی مدودف نیز با سیاست

 د:دالیل زیر همگام و هم راستا بو

های  . وجود شناخت کامل پوتین از مدودف به سبب  دوستی دیرینه و همکاری1

نزدیک سیاسی بین آنها باعث شده بود تا پوتین بیش از حد به مدودف اعتماد کند. 

قطعاٌ مدودف هم در این مورد توانسته بود به خوبی اعتماد پوتین را نسبت به خود 

 جلب نماید.

های خارجی که این امکان با   سازی ین در فرایند تصمیم. نفوذپذیری مدودف از پوت2

توجه به احتمال حضور مستقیم پوتین در روند سیاستگذاری ها)با عنایت به موافقت 

وزیری دولت آینده( و  رسمی وی با پیشنهاد مدودف مبنی بر پذیرش پست نخست

 بررسی است. سابقه اعتماد، دوستی و تعامل مثبت پوتین و مدودف به طور جدی قابل 

های حوزه  . عدم تخصص مدودف و نزدیکان او در طیف لیبرال به پیچیدگی3
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)امنیتی و راهبردی( او را مجبور کرد به « سخت»ویژه موضوعات  سیاست خارجی به

های خاص سیاست خارجی روسیه که درگیری در موضوعات  واسطه ماهیت و ویژگی

 تخصص و تجربه پوتین کمک بگیرد. کند، از را برای این کشور الزامی می« سخت»

. مدودف هرگونه پیشرفت خود در کرملین را مدیون پوتین می داند زیرا پوتین بود 4

 که وی را با خود از سنت پطرزبورگ به کرملین آورد و به مقام باالی سیاسی ارتقاء داد.

. علیرغم ریاست جمهوری مدودف اهرمهای قدرت به میزان بسیار زیادی در 5

ان پوتین متمرکز شده بود . مدودف در دوران ریاست جمهوری درك کرده بود دست

تمامی اهرمهای قدرت در اختیار پوتین است. بنابراین هرگونه عمل خودسرانه می تواند 

به نابودی و حذف کامل وی از صحنه سیاست بیانجامد . بنابراین عقل سلیم به وی 

شورت پوتین انجام ندهد. در چنین صورتی حکم می کرده که اقدامی بر خالف نظر یا م

سال  12این امید وجود داشت که بعد از دو دوره ریاست جمهوری پوتین یعنی بعد از 

ریاست جمهوری، بسان یلتسین که قدرت را به پوتین واگذار نمود، پوتین نیز در زمان 

 بازنشستگی قدرت را به مدودف واگذار نماید .

و مدودف هر دو سیاست خارجی روسیه را با هماهنگی  . با توجه به اینکه پوتین6

تدوین شده  2008و  2000و بنابر دکترین های سیاست خارجی روسیه که در سالهای 

بود اجرا و تعقیب نمودند، بنابراین پذیرش وجود اختالف نظر و استقالل رای مدودف 

ه قطعاٌ با از پوتین درست نبوده و اتخاذ هرگونه تصمیمی در سیاست خارجی روسی

 موافقت قبلی پوتین بوده است.

. با توجه به چهره ای که پوتین و مدودف از خود در برابر جهان غرب نشان داده ۷

بودند به نوعی می خواستند از طریق این چهره سیاست های خارجی خود را به پیش 

پوتین  ببرند. یعنی به بیان ساده تر اینکه مدودف لیبرال و غربگرا، مخالف سیاستهای

بوده و خواهان همکاری با غرب است و چنانچه سیاست خارجی اتخاذ شده او در 

همکاری با غرب شکست بخورد باید منتظر روی کار آمدن پوتین و سیاستهای مقابله 
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جویانه وی با غرب بود. امری که قبالٌ نیز در دوره بعد از فروپاشی تجربه شده و با 

یروف نهایتاٌ به روی کار آمدن پریماکف و پوتین و شکست سیاستهای غرب گرایانه کوز

 اتخاذ سیاستهای مقابله با غرب انجامید.
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