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 چکیده

تر  بسیاری این رویداد را حتی مهم ،المللی گردیده است ی در محیط امنیت بینا سپتامبر منجر به تغییرات عمده11حوادث 

را به بازتعریف های هژمون  دولتالملل  دانند. حوادث مذکور با ایجاد تغییر و تحول در ساختار نظامبین از پایان جنگ سرد می

وادث با رقیب دوران جنگ سرد خود، روسیه تأثیر این ح روابط با یکدیگر واداشته است. روابط ایاالت متحده امریکا تحت

علل همکاری روسیه با ایاالت بر اساس نظریة رئالیسم تهاجمی،  شود وارد مرحله جدیدی شده است.در این نوشتار سعی می

در  و سپتامبر11سپس نیازهای امنیتی و سیاسی ایاالت متحده بعد از حوادث  ودر دوران پس از جنگ سرد امریکا  ةمتحد

 المللی مورد بررسی و واکاویقرار گیرد. بین ةروسیه در عرص جایگاه وادث در جهت ارتقاء و اعتالیاینح تأثیر نهایت
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 مقدمه

مبارزه با  ةو پدید گشتهر تغییر و تحول الملل دچا محیط امنیت بین ،در خاک امریکا سپتامبر11با وقوع حوادث 

الملل وجود داشت  در تاریخ روابط بین هموارهتروریسم در دستور کار امنیتی و جهانی قرار گرفت. اگرچه تروریسم 

و به این موضوع اولویت بخشید. این حوادث  سپتامبر آن را به دستور کار جهانی تبدیل کرد11وقوع حوادث  ،اما

های بزرگ از جمله روسیه نمود. با وجود  ریکا را وادار به بازتعریف روابط خود با دیگر قدرتام ةایاالت متحد

روسیه را در جهت همکاری  متعددی های نظامی و استراتژیکی، عوامل در عرصه هژمون رقابت شدید بین دو قدرت

جنگ با افغانستان و  - ورمیانهروسیه در طی دو جنگ در خا که با ایاالت متحده امریکا سوق داده و باعث گردیده

سپتامبر نیازهای امنیتی و 11حوادث  . در واقع،امریکا به همراهی با این کشور بپردازد ةاز سوی ایاالت متحد -عراق

ای و  ها منجر به اعتالی جایگاه منطقه مطرح کرده که همکاری روسیه در این زمینه به قسمیسیاسی امریکا را 

دیمیتری "و همچنین  "والدیمیر پوتین"است.از یک طرف شخص  شدهران جنگ سرد، المللی آن پس از دو بین

الملل به  روسیه با حفظ جایگاه ابرقدرتی خود در نظام بینکه  کنند می ریزی را طرح کالن نوینی استراتژی "فیمدود

دستگاه رهبری  در خواه جمهوری 2کاران نومحافظه ،از طرف دیگر (Mankoff, 2009:12) .ایفای نقش بپردازد

 ،مادی و روانی این کشور و ذهنیت حاکم بر ساختارهای قدرت در روسیه شرایط امریکا با وقوف به ةایاالت متحد

دادن به صلح  شکلقدم در  و یابند های حیاتی خود نمی آمیز و تهدیدکننده به ارزش را مخاطره این دولتقدرت 

که حوادث شود این است  ه در این مقاله به آن پرداخته می. پرسشی کگذارند می با همکاری روسیه امریکایی

است که  چنیننیز مورد بررسی ةفرضی الملل گذاشته است؟ سپتامبر چه تأثیری بر جایگاه روسیه در نظام بین11

آفرینی مجدد  شو با توجه به ارادة نوین نق سپتامبر به ضرورت نیازهای امنیتی و سیاسی ایاالت متحده11حوادث 

 الملل گردیده است. در نظام بین این دولتباعث ارتقاء نقش روسیه،  توسط

 . چارچوب نظری1

جان "بر اساس تحلیل  های رئالیسم در میان نظریه 3رئالیسم تهاجمی ةنظری ،ارتچارچوب مفهومی این نوش

ای این نظریه ه که به بررسی موضوع مقاله در قالب مفروضه استپرداز این رویکرد  تریننظریه مهم4"رمیرشایم

ترین اصول  الملل پایبند هستند. مهم هایی در سیاست بین های تهاجمی به اصول و مفروضه پردازیم.رئالیست می

 نظریات آنها عبارت است از: 

جان میرشایمر ساختار آنارشی و فقدان قدرت مرکزی را .المللی است مشخصة نظامبینو . آنارشی وجهبارز 1

طلبی گریزان  ها را از جنگ و توسعه که این وضعیت، قدرت او معتقد است داند. الملل می نظام بین ویژگی ترین مهم

آورد که آنان هرگاه بتوانندبرایافزایش نفوذ، قدرت و در نهایت هژمونی خود اقدام  بلکه شرایطی را پدید می ؛کند نمی

ترین راه برای رسیدن به امنیت افزایش  هممنی دایمی را به دنبال دارد، ماان کنند. بنابراین، در وضعیت آنارشی که

 هایی است که ممکن است تهدیدی برای آنها باشند. قدرت و مقهور کردن دیگر دولت
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ها هستند که بیشترین تأثیر را بر عرصة  باشد، زیرا این دولت های بزرگ می . نقطة تمرکز این نظریه بر قدرت2

نسبت به محیط خارجی خود آگاهند و  ،اند زرگ بازیگران عقالییهای ب الملل دارند. به عبارتی قدرت سیاست بین

الملل، انگیزة اصلی و  کنند. در محیط بین برای بقای خود در این محیط رفتار استراتژیک مناسب را انتخاب می

 (Mearsheimer, 2001: 21)باشد. های بزرگ نهفته است، بقا می بنیادین که در پشت رفتار قدرت

ه همکاری و شروع آن گاهی دشوار و تداوم آن همواره سخت و دشوار است. دو عامل مانع . دست یافتن ب3

شود: مالحظات مربوط به منافع و دستاوردهای نسبی آن و نگرانی از تقلب و فریب کاری. میرشایمر بر  همکاری می

بر منافع نسبی تأکید این باور است که هنگامی که قدرت های بزرگ به همکاری با یکدیگر می اندیشند بیشتر 

ها خصوصاً در حوزة نظامی به  نامه های بزرگ در موافقت کنند. احتمال فریب خوردن نیز همواره از سوی قدرت می

تواند باعث تغییراتی در موازنة قوا شود و وضعیت  ای که می گونه علت خطر ویژة نقض پیمان وجود دارد. به

 سازد. همکاری را با دشواری مواجه می

 دسته این بنابراین .الملل است بین نظام در مؤثر جایگاهی به دسترسی طلب نظر تجدید های دولت تمامی هدف. 4

 را قدرت توزیع تا هستند آن خواستار ،مناسب باشد شرایط اگر و هستند قدرت کسب دنبال  به شدت ها به دولت از

 (Glaser, 1995: 56-60) اندازد. خطر به را آنان امنیت ی،عمل چنین اگر حتی تغییردهند، خود نفع به

های بزرگ همواره در یک وضعیت تهاجم بالقوه قرار دارند که هرگاه  بنابر آنچه که در باال ذکر گردید، قدرت   

شوند و همواره در برخورد با یکدیگر رفتار تهاجمی  ممکن باشد برای تحمیل ارادة خود بر دیگران دست به کار می

تنها در پی افزایش قدرت خود به بهای کاهش قدرت دول دیگر هستند،   های بزرگ نه د. قدرتدهن از خود نشان می

کنند تا از افزایش قدرت رقبا به بهای کاهش قدرت خودشان نیز جلوگیری کنند. علت این رفتار  بلکه تالش می

لل وجود دارد که باعث شده الم بین ةپیوست به نظر جان میرشایمر سه دلیل در نظام به همهای بزرگ چیست؟  قدرت

 ها نسبت به هم هراس داشته باشند: دولت

 ؛ها را در برابر یکدیگر حمایت کند ها  قرار گیرد و آن .فقدان اقتدار مرکزی که باالی سر دولت1

 ؛رای توانایی و ظرفیت نظامی تهاجمی هستنداها اغلب د این واقعیت که دولت. 2

 (Mearsheimer: 3) گاه باشندآتوانند ازنیات هم  ها هرگز نمی .این واقعیت که دولت3

گذارد. منبع اصلی معمای  ها در تأمین امنیت تأثیر می الملل بر رفتار و نحوة عملکرد دولت نظام آنارشیک بین    

الملل نشأت می گیرد. در حالیکه  بین   از طبیعت آنارشی سیاست 5امنیتی در رئالیسم تهاجمی همچون رئالیسم دفاعی

الملل به دنبال دارد و صلح، پویا  های دفاعی بر این باورند که معمای امنیت همکاری را در سیاست بین ئالیستر

الملل نه فقط جنگ بلکه صلح و  سیاست بین ،آید دست می کنندة خودش است و از طریق همکاری به وتنظیم

که معمای امنیت و دست یافتن به آن جنگ را  های تهاجمی بر این اعتقادند گیرد، رئالیست همکاری را نیز در بر می

گرایی  از نظر میرشایمر واقع (Tang, 2010: 27-33).اند سازد، جنگ و سیاست دو روی یک سکه میسر می

جای آن که امنیت را افزایش  داند که معموال به ها را نتیجة محاسبه نادرستی می ساختاری یا رئالیسم تدافعی جنگ

های بزرگ ناچارند برای به حداکثر  شود. درصورتی که در رئالیسم تهاجمی قدرت منجر می دهند به کاهش شدید آن
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ها برای کسب قدرت با هم رقابت  دولت»گوید:  رساندن امکان بقای خود به دنبال قدرت بیشتر باشند. میرشایمر می

 «.جای دست شستن از تعقیب قدرت خطر جنگ را پذیرا شوند کنند و حاضرند به می

های بزرگ شناسایی خطرات بالقوه و مقابله با آن است. سخن گفتن از مباحثی چون صلح  ل در رفتار قدرتاص 

های بزرگ است. همکاری در این  ساز تنها پوشش رفتارهای تهاجمی  قدرت های امنیت دموکراتیک و همکاری

 کهرو شوند روبه یمن مشترکدر سطح آنارشی بسیار مشکل است.متحدین وقتی با دشوضعیت اگر غیرممکن نباشد 

های بزرگ  قدرت .خواهد گرفتمشترک در شرایط خاص شکل  تهدید همکاری براساس ،بقایشان را تهدید کند

ها را  الملل این تالش پایان برای کسب قدرت هستند. وجود شرایط آنارشی در نظام بین همواره درگیر نزاعی بی

را « خودیاری»رو  هیچ تضمینی برای حفظ امنیت خود ندارند، ازاینکند. در این فضا چون این کشورها  تشدید می

ها سیاست خارجی  گرچه میرشایمر معتقد است که برخی دولتا .کنند بهترین وسیله برای تأمین امنیت خود تلقی می

 که دهد می قرار ییندامسائل داخلی آن کشورهاست که آنها را در فر ةواسط به این امر، گیرند را در پیش می یاشتباه

ها  قوی برای دولت ةانگیز ،های غلط کنند و از سوی دیگر تعقیب سیاست اشتباه خود را نیز پرداخت می ةهزین

 کند تا با عقالنیت رفتار کنند.  ایجادمی

های طرفدار حفظ وضع موجود به ندرت در سیاست جهانی  رئالیسم تهاجمی عقیده دارد که قدرتبنابراین     

هایی برای  کند تا به دنبال فرصت ها ایجاد می قدرتمندی برای دولت ةالملل انگیز زیرا نظام بین ؛شوند یافت می

. هایی که سود بر هزینه غالب است استفاده کنند رقبای خود باشندو ازموقعیت ضررالملل به  قدرت بین به حصول

یافتن به  بدین منظور نخست در پی دستالمقدور امنیت مطلق هستند و  آنها بیش از هرچیز به دنبال امنیت و حتی

 در نظام مون شدنژه ،یک دولت هدف نهاییای و سپس در صورت امکان به هژمونی جهانی هستند،  هژمونی منطقه

ایاالت متحدة امریکا نیز  ،که در حال حاضر، هیچ قدرتی در جایگاه هژمونی مطلق جهانی قرار ندارد الملل است بین

"رابرت کئوهن"ی است. در بیان قدرت هژمون نیز، تنها هژمون نیمکرة غرب
از منظر رئالیستی تعریفی ارائه نموده  6

های نظامی و منابع مادی همسو  است که با مبحث ما در رابطه با رئالیسم تهاجمی و تأکید این رویکرد بر قابلیت

 دولت یک آن در و است رابرناب قدرت توزیع آن در که است سیستمی هژمونیک، سیستماز منظر رئالیستی »است: 

 استوار اقتصادی، و نظامی یها تقابلی ةپای بر هژمون قدرت دیدگاه، این از .کند می بازی را هژمون نقش ابرقدرت

ایاالت متحده امریکا استراتژی سیاست  ،سپتامبر11قبل از حوادث . (Keohane, 1984: 32-34)«است شده

سپتامبر به دلیل فضای امنیتی 11رایانه تدوین نمود. اما بعد از حوادث گ جانبه خارجی خود را بر اساس اهداف یک

گرایی این کشور شکل دیگری به خود گرفت که در قسمت  جانبه الملل روند اجرایی اهداف یک جدید در نظام بین

 پردازیم. بعدی به آن می

 تهاجمی  سپتامبربر اساس رئالیسم11بعد از حوادث  رفتار ایاالت متحدة امریکا(. 1-1

سیاست تهاجمی و مداخلة از یاست خارجی ایاالت متحده امریکا،نوعی سسپتامبر وتأثیر آن بر 11 وقوع حوادث

نظامی را در مناطق مختلف جهان باعث شدو عنصر نظامی را تثبیت کرد که همچنان نقش محوری در سیاست 

ژی ایاالت متحده امریکا را تسریع بخشید که پس سپتامبر در واقع روند اجرای استرات11 حوادث .کند جهانی ایفا می
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ایاالت . ،از پایان جنگ سرد بر اساس بازسازی ساختار قدرت با کارکرد هژمونیک طراحی شده بود

 دگرگون بنیادی طور  به که شد رو سپتامبربافضای امنیتی متفاوتی از فضاهای امنیتی قبلی روبه11متحدهپسازحمالت

 برای شده ایجاد فرصت و جهانی جدید نظام پیش روی تهدیدات واسطة  به آمریکا یرهبر نقشضرورت  بود. شده

 کاران نومحافظه این حوادث (Rice, 2008: 2) .کرد ناپذیرجلوه  می خارجی اجتناب سیاست در روش تغییر توجیه

ان و های رهبر با شناخت ویژگی .آورد در آمریکا خارجی سیاست در "تغییر کارگزاران"وان عن به را

سپتامبر، آنها بیش از پیش بر اهمیت قدرت نظامی پی بردند 11متحده پس از حوادث  ایاالتر گیرندگان د تصمیم

. بعد از باشند می گرایی تهاجمی تأثیر واقع ن تحتاکار نومحافظه صحه گذاشت که واقعیت توان بر این رو می ازاین

سپتامبر نقطه 11»چارلستون کارولینای جنوبی گفت: در سخنرانی خود در شهر  "جرج بوش"سپتامبر 11حمالت 

گیری برای تفوق جهانی خود قرار داده است. ایاالت متحده در  سرنوشت سازی است که امریکا را در شرایط تصمیم

 ((www.whitehouse.gov/2001 «.این شرایط جدید نیازمند تغییر در شیوة رهبری جهانی و تفکر نظامی است

 

 

 کاران بر اساس رئالیسم تهاجمی  های فکری نو محافظه (. بنیان2-1

توان اصول سیاست خارجی ایاالت  کاران حاکم بر کاخ سفید بهتر می با بررسی تفکرات رهبران و گروه نومحافظه

 اعتقادات بارة در خاص تعصبیداد. این گروه سپتامبر مورد بررسی قرار  11متحدة امریکا را در دورة بعد از حوادث 

مبانی فکری آنها را  .دانند می واقعیت قانون عین را خود های خواسته و نظریات غالباً و داشته خود باورهای و

 توان در چند اصل خالصه کرد: می

اه زندگانی بخش ر اند. از نظر آنها، تنها راه نجات های جهان شمول و همگانی های امریکایی ارزش ارزش .1

 های نظام امریکایی تطابق دهند.. ها و آرمان امریکایی است و بر همگان الزم است تا خود را با ارزش

اند. از نظر آنها باید از طریق افزایش قدرت نظامی  این گروه اهمیت باالیی برای استفاده از قدرت نظامی قائل  .2

ارجی هموار ساخت. از طریق عملیات نظامی در امریکا راه را برای دستیابی و نیل به اهداف سیاست خ

ساز ایجاد نظم و صلح و بسط دموکراسی و گسترش بازارهای مصرفی و تجارت آزاد  صحنه جهانی باید زمینه

 گردید.

 خاصی اشکال از دارد وجود آمریکا علیه که تهدیداتی که گشته استوار پایه این بر ارانک محافظه نو تفکرات .3

 های رژیم و جمعی  کشتار های سالح گسترش تروریسم، از ترکیبی تهدیدات این و برخورداراست

کنند؛  آنها بر استراتژی تفوق پایبنداند، و همواره یک دشمن فرضی برای خود ترسیم می .هستند ضدآمریکایی

 منابع غیردولتی، البق در از نظر آنها، بازیگرانیابعاد نظامی و تهاجم استراتژیک را در دستور کار دارند. 

 باشد  داشته بیامان نبرد یک آنها علیه باید آمریکا که کند، می تهدید نامتقارن صورت به را آمریکا

(Schesingr, 2003: 30-31). 

های خود را پیاده  کاران ایجاد کرد تا ارزش و سیاسی مناسبی برای نومحافظه یسپتامبرمحیط روان11حوادث      

آنها . کاران تبدیل شد های فکری نومحافظه به یکی از دغدغه« کراسی قدرتمنددمو»ایجاد سازند. در این محیط 

تواند به بقای خود  نمی دموکراسی ضعیف .دموکراسی باید بتواند با خودکامگان و مستبدان مقابله کندمعتقدند که 
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 است. بلکه ضروری، یزوکراسی وعدالت نه تنها جامو گسترش د دادامه دهد به این ترتیب استفاده از زور برای ایجا

 آمریکایی دموکراسی مدل های هایی است که ارزش ترین تهدید به دموکراسی از طرف دولت در این چارچوب جدی

با  .پذیر نیست نابه امریکاییان اثبات کرد که امنیت مطلق تحت هیچ شرایطی امکسپتامبر 11. حمالت اند را نپذیرفته

پذیری را در حد قابل قبول نگه داشته ودر بطن آن  سیبآهای ناشی از  تواند هزینه این حال افزایش قدرت می

 ها را در راستای تأمین بیشتر منافع توجیه کند. گرایانه و تغییر روش های سلطه مشی دگرگونی یا تثبیت خط

 ها و اجرای روند دموکراسی قدرتمند در راستای با آغازتهاجمات ایاالت متحدة امریکا علیه تروریست    

پردازند.  های دیگر از جمله جمهوری فدراتیو روسیه به همراهی با ایاالت متحده می های امریکایی، قدرت ارزش

دهند که آیا دستاوردهای حاصل از همکاری برای  ها قبل از هر چیز این مسأله را در همکاری مدنظر قرار می دولت

 متذکر شدیم بر اساس نظریة رئالیسم تهاجمی بخشد؟ چنانچه قبالً طرف دیگر جایگاه آن کشور را ارتقاء می

همکاری در شرایط آنارشیک بسیار دشوار است. اما، این همکاری در راستای مبارزه با تهدید مشترک تعریف 

شود. منافع نسبی حاصل از همکاری روسیه با ایاالت متحده راه را برای بازگشت روسیه به جایگاهی موثر در  می

دهند با قدرت هژمون همراه شوند  های بزرگ بیشتر ترجیح می سازد. در این شرایط قدرت ار میالملل همو نظام بین

های  توان با تغییر استراتژی کالن مسکو پس از حمله به برج تا این که بخواهند با آن مقابله کنند این حالت را می

ریکا موضع گرفت. در واقع روسیه در زمان دوقلو مجسم کرد. در این وقایع، روسیه سریعاً در کنار ایاالت متحدة ام

پوتین خود را به عنوان شریک اصلی ایاالت متحدة امریکا عرضه داشت، پایگاه هایی را در ازبکستان و تاجیکستان 

ایجاد کرده، اطالعات ارزشمندی را در اختیار ایاالت متحده امریکا گذاشته و دشمنان طالبان را با اسلحه و مهمات 

انتقالتجهیزات امریکا از قلمرو خود برای نیروهای امریکایی و ناتو در  در جهتروسیه س از آن  نیز یاری داد. پ

ای که در دوران  رویه (Kramer, 2010: 1-3).کند یممکاری افغانستان و سالح برای کنترل منطقه اقدام به ه

روسیه پیش از اشغال افغانستان با مجاهدان  یافته است. البته الزم به ذکر است کهباراک اوباما ادامه  یجمهور یاستر

باشد که منافع این کشور را با  افغانی درگیر بوده است. از نظر مسکو، طالبان نوع افراطی و خطرناک مجاهدانی می

در ستیز « طالبانیسم»خطر مواجه ساخته است. در حال حاضر، مسکو در سیاست داخلی و خارجی خود با پدیدة 

علیه روسیه در مبارزه نیز امریکا باشد.در مقابل  های امریکایی کامال همسو می ظر با سیاستبوده و از این من

باعث  ها و حمله به طالبان علیه تروریستایاالت متحدة امریکا کند. اقدام  میطلبان چچنی اظهار همدردی  استقالل

 ها از تروریست ضی از آنها با طالبانی آسیای مرکزی به دلیل هم مرز بودن بعاز کشورها روسیه و بسیاری شود می

 .گردد و این عامل نیز باعث تشدید همکاری می رهایی یابند

ای که این دو قدرت نسبت به  رغم همکاری صمیمانه گیریم به سپتامبر فاصله می11اما، هر چه از حوادث    

دهند. در شرایط  یگر ازخود نشان میتری را در روابط با یکد یکدیگر در پیش گرفته بودند، رفتار خصمانه و تهاجمی

شود. رقابت شدیدی بین ایاالت متحده  مختلف روسیه گاهی به عنوان دوست و گاهی به عنوان دشمن تلقی می

استقرار سپر دفاع موشکی،نفوذ ایاالت متحده به حیات امریکا و جمهوری فدراتیو روسیه بر سر مسائلی چون 

های  به وجود آمده است که بر اساس مفروضه ...گسترش ناتو به شرقو«خارج نزدیک»روسیه در منطقه  خلوت

 های نظامی از اهمیت فراوانی برخوردار است.  رئالیسم تهاجمی، برای روسیه در جهت افزایش ظرفیت
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 ای خود براساس اهداف یک سپتامبرایاالت متحده امریکا متمایل به حفظ هژمونی منطقه11بعد از حوادث 

بعد از دولت جرج بوش ما با تغییر رویه  الملل معاصراست. مداخله در جهت حفظ نظم در نظام بینگرایی و  جانبه 

های نظامی هنوز ساز و کار خود را در اقصی  اما مؤلفه ،مواجه هستیم "باراک اوباما"الملل از سوی  در سیاست بین

 آسیای در خود نظامی حضور تثبیت ةادام برای دارد سعی اوباما دولت. به عنوان نمونه، کنند می حفظ نقاط جهان

بر   و مبتنی چندجانبه رهیافتی که نماید پیگیری بوش دوره به نسبت جدید تاکتیکی خاورمیانه و شرقی  جنوب

حال به  که این کشور در عین کند ایجاب می شرایط اینگری امریکاست.  اجماع جهانی در جهت سیاست های نظامی

خاطر  الملل می رود. به همین ازد که احتمال ورود آنها به عنوان هژمون بالقوه در نظام بینهایی بپرد مقابله با قدرت

ای را به  ها، روسیه جایگاه ویژه کند. در میان این قدرت ها نفوذ می های استراتژیکی این قدرت این دولت به حوزه

میرشایمر بر منابع مادی قدرت دارد؛  تهاجمی و تأکیدی که جان  خود اختصاص داده است. بر اساس نظریة رئالیسم

ای، جمعیت زیاد و منابع سرشار انرژی در صورت  روسیه در میان سایر کشورها به دلیل دارا بودن تسلیحات هسته

سپتامبر، روسیه 11ویژه با وقوع حوادث  رود به ای آن می سامان دادن به اقتصاد داخلی خود احتمال هژمونی فرامنطقه

تر گشته و همچنان به عنوان رقیب ایاالت متحده امریکا محسوب  الاقل، قدرتی فرامنطقه ای مصممبرای بازگشت به 

 شود. می

 سپتامبر 11نیازهای امنیتی و سیاسی ایاالت متحده امریکا بعد از حوادث . 2

در از آن  لقب. الملل گشوده است در نظام بین را سیاسیو ز نیازهای امنیتی ی اجدید های سپتامبر بارقه 11حوادث 

سیاست داخلی منسجم و بر طرف کردن  صحنة سیاست داخلی ایاالت متحده، بر اصولی همچون برخورداری از

ایجاد یک  یایضروری برا مردم به عنوان مقدمه های نیازمندیدرحیطه اقتصادی و رفع  ویژه به های داخلی ضعف

رگیری برای دموکراسی به عنوان رکن سیاست دنیز سیاست خارجی  ةدر عرص تأکید شده بود، و قوی یاکامری

در دستور کار دولت  1991در دسامبر "نبیل کلینتو"خارجی پر ابهام ایاالت متحده امریکا از نخستین سخنرانی 

پتامبر با تغییر فاز دستورکار س11 حوادثبا وقوع   (Clinton,1993: 655).مردان امریکایی قرار گرفته بود

 .شویم های داخلی به مسائل خارجی مواجه می نگرانی از تغییر جهت با سیاستمداران امریکا

در حوزه های زیر امریکا  ةسپتامبر عمده ترین نیازهای سیاسی و امنیتی ایاالت متحد 11بعد از حوادث اما، 

 گسترش ناتو به شرق -2 نفوذ در منطقه خاورمیانه -1:تعریف می شود

 :نفوذ در منطقه خاورمیانه(. 1-2

نظامی آمریکا به افغانستان و سپس  ةالملل وحمل بین ةومتعاقب آن تحوالتعمیق در عرص 2001سپتامبر 11 حوادث

ه است.خاورمیانه به خاطر جایگاه تاریخی و افزود خاورمیانه ای بر موقعیتحساس و مهم منطقه طور فزاینده عراق به

ر برخی از متحدین و دشمنان ایاالت متحده سیاسی و اقتصادی ویژة خود از گذشته تا به امروز و همچنین حضو

شود. به باور بسیاری از مقامات امریکایی  امریکا همواره در حوزة مسائل امنیتی درجه یک این کشور محسوب می

به افزایش که  خواهد کردشرایطی را ایجاد کشورهای واقع در این منطقه های سیاسی و اقتصادی  عدم پیشرفت

منجر گردیده و منافع امریکا های سیاسی در این منطقه  ها و تشکل تروریستی در میان گروه های گراییو حرکت افراط

دولت با نفوذ در خاورمیانه و برقراری رابطه با کشورهای ایناندازد. برای پیشگیری از چنین اقداماتی  را به خطر می
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 حقوق زنان،برابریحقوق بشر،  وکراسی،دماز قبیل  افزاری قدرت های نرم لفهؤبا تأکید بر مواقع در این منطقه 

های جهان شمول خود در طوالنی مدت  رزشادر جهت گسترش  ی منطقهار کشورهاتسعی در اصالح ساخو...

اندازی دو  اند. راه ها با تحوالت اخیر خاورمیانه جلوه بیشتری یافته نموده است، که در دورة باراک اوباما این مؤلفه

سپتامبر نشان از اهمیت این منطقه در راستای اهداف نظامی و  11راق در پی حوادث جنگ در افغانستان و در ع

امریکا را در رسیدن  ،حضور بازیگرانی مانند ایران،حزب اهلل لبنان و سوریهها دارد. اما  استراتژیکی و اقتصادی غربی

 .به اهداف خود با ناکامی مواجه ساخته است

و  ایاالت متحده امریکا از اهمیت بسیاری برخوردار است موضوع تروریسممسألة دیگر در خاورمیانه که برای 

های کشتار جمعی به شدت با منافع بازیگران  های کشتارجمعی است. از آنجا که مسألة سالح مقابله با سالح

امبر حجم سپت11ویِژه پس از حمالت  ایاالت متحدة امریکا به ،کرة شمالی مرتبط است ،چین ،ای مثل روسیه فرامنطقه

های کشتار جمعی  اقتصادی اطالعاتی خود را به مبارزه با تروریسم و مقابله با سالح ،های سیاسی ای از ظرفبت عمده

پروری و  واسطة هراس های کشتار جمعی را در خاورمیانه به در این منطقه اختصاص داده است. امریکا، مسألة سالح

 ,Bensahel& Byman).لب امنیت سرزمینی تعریف کرده استگرا در خاورمیانه در قا گرایی خشونت اسالم

2004: 254-6) 
ای با  روسیه نیز،  در منطقة خاورمیانه خواهان ایفای نقش و کسب پرستیژ با تأکید بر دیپلماسی چندمرحله    

کا با تأکید بر روسیه به عنوان رقیب دوران جنگ سرد ایاالت متحده امری باشد. های منطقه می برقراری رابطه با دولت

هبری حماس و با ردولت فلسطین به  و سوریه خود با ایران، ةالملل با تحکیم رابط گرایی در نظام بین چندجانبه

امارت متحده عربی،اردن و مصر به  قطر، نزدیک تر شدن بیشتر به متحدان سنتی امریکا در خاورمیانه شامل عربستان،

خاورمیانه با  ،زقفقا ار داده است و نفوذ آن را در آسیای مرکزی،رق یپذیر  مذاکره نوعی امریکا را در وضعیت

 (Friedman, 2006). رو ساخته است محدودیت روبه

های انرژی سعی در بهبود جایگااه خاود    همچنین، روسیه در زمینة اقتصادی، با فروش تسلیحات و همکاری     

میلیاارد دالر در ساال    10از چین و هند، با ارزشی برابر با خاورمیانه پس در نزد کشورهای خاورمیانه بر آمده است. 

درصاد از صاادرات    17باشاد. در مجماوع، ایان منطقاه،      ، سومین بازار بزرگ روسیه در فروش تسلیحات می2003

مارات میلیارد دالر و ا 2/ 3میلیارد دالر، الجزایر با  3/ 7شود. در این میان ایران با  جهانی تسلیحات روسیه را شامل می

دهند. یمن، سوریه، کویات،   ای روسیه را تشکیل می ترین خریداران خاورمیانه میلیارد دالر، بزرگ 1/ 8متحده عربی با 

شاوند. میاانگین ارزش صاادرات تسالیحات      سودان و ترکیه، دیگر بازارهای عمده روسیه در خاورمیانه محسوب می

میلیارد دالر افزایش یافت. یکی از دالیال مهام رشاد     6/ 5، به 2003تا  1999های  سال ةروسی به خاورمیانه در فاصل

افازایش درآمادهای نفتای آنهاا      ةواساط  صادرات تسلیحات روسی به خاورمیانه، ارتقاء توان خرید دول این منطقه به

تمایل زیادی بارای خریاد از خاود    کشورهای عربی حوزة خلیج فارس نیز، (. www.csr.ir: 1386)کیانی، باشد می

شورای امنیت ملی ایاالت متحده امریکا هشدار داده شاده اسات کاه     2020اند. این موضوع در سند پروژه  نشان داده

ای در برابر نفوذ ایاالت متحده در منطقه چشام   کننده بسیاری از کشورهای خاورمیانه به روسیه به عنوان وزنة متعادل

 اند.   دوخته

 سترش ناتو به شرقگ(. 2-2
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های مختلف از جمله سازمان پیمان آتالنتیک  منجر به تغییراتی در رابطه با نگرش سازمان سپتامبر 11حوادث 

ساعت پس از  24ظرف  دهد. می تروریسم را در دستور کار ناتو قرار گردد. این وقایع شمالی به مسائل امنیتی می

د بر تروریسم به عنوان تهدید اصلیبه گسترش یتأک .رساندند ءبه امضا تقابل راماعضای ناتو پیمان تضمین  ،ٍحمالت

این  ؛های ناتومنجر شد.گرچه بحث گسترش ناتو قبل از این رویداد نیز در دستور کار قرار داشت مأموریتة حوز

سترش ناتو با طرح گبا استفاده از فرصت به وجود آمده  ،امریکا به طور اخص ةاعم و ایاالت متحد طور  سازمان به

در این به شرق تالش کردند تا درون ساختار نظامی رقیب یعنی مجموعه فروپاشیده شوروی سابق نفوذ نمایند. 

ویژه در منطقه خارج  ش در شرق بههای بات این نکته برای مقامات کرملین است که فعالیتثناتو در تکاپوی اراستا 

های ناتو به افزایش امنیت روسیه نیز کمک  برنامهدر پرتو ه و افزایش امنیت منطق هعلیه دولت ثالث نبود نزدیک

برای روسیه نیز از آنجا که منافع اقتصادی حاصل از همکاری با نهادهای غربی حائز اهمیت است، صنعت  کند. می

غم ر تواند به روسیه می (Kogan, 2006: 19) های فعال کاری با ناتو منتفع شوند. تواند از تماس دفاعی روسیه می

موانع اصلی برای رسیدن به ها به همکاری با این سازمان تمایل نشان داده است. با این اقدام  ای از مخالفت پاره

رفته و روسیه به عنوان شریک استراتژیک ایاالت متحده درآمده از بین  تا حدودی های امریکایی اهداف و ارزش

امریکا و روسیه در یک راستا باید اقدام به فعالیت در نظام  سه قاعدة مثلت ناتو، ایاالت متحده ای که گونه بهاست 

اند؛ این اصل در گذشته نیز در پیمان  های امریکایی قرار داده الملل بنمایند. مقامات امریکایی اصل را بر ارزش بین

قرار  "هنری کسینجر"مورد توجه سیاستمداران ایاالت متحده از جمله بین ناتو وروسیه  1997می  28 پاریس در

هر نوع عملی که توسط فدراسیون روسیه و ناتو با هم یا به تنهایی گرفته بود. در این پیمان اشاره شده است که 

 Schecter) 2005:55).ازگاری با اهداف امریکا باشندسانجام شود باید در 

 الملل سپتامبر بر جایگاه روسیه در نظام بین 11تأثیر حوادث . 3

رفتار . الملل شکل می گیرد بیننظام الملل تا حدود زیادی با مالحظه جایگاه آن در  بینةرفتار یک کشور در عرص

گرایانه وی  عمل های و سیاست 2000در سال  با روی کارآمدن والدیمیر پوتین. روسیه نیز از این امر مستثنی نیست

بط این کشور با سایر در روا اساسی تحوالتی ،داخلی ةسیاست خارجی و با سامان دادن به عرص ةدر عرص

پوتین در دوران ریاست جمهوری تالش کرد با گسترش حیطه نفوذ و اقتدار خود و . های بزرگ روی داد قدرت

 های عملگرایانه سو در مناصب کلیدی مرتبط با امورسیاستگذاری خارجی به اتخاذ سیاست انتصاب افراد همفکرو هم

روابط با کشورهای آسیایی و خاورمیانه با کشورهای غربی به وی در این راه کوشید ضمن حفظ  مبادرت ورزد.

قدرتمند و  دولتتحوالت جهانی به عنوان یک  ةموازنه و ثبات استراتژیک دست یابد و بار دیگر روسیه را در عرص

 روسیه تالش کرد از تقابل های بی حاصل با امریکا اجتناب سپتامبر،11 دثاهمزمان با حو. تأثیرگذار مطرح سازد

برون رفت از وضعیت  ،علت تصمیم پوتین به همکاری با امریکا .امریکا بپردازد ةکند و به همکاری با ایاالت متحد

والدیمیر پوتین و  ةگرایان سیاستعمل قسمت در این.می باشد المللی بینةای روسیه در عرص اقتصادی و سیاسیو حاشیه

و الملل سپتامبر در نظام بین11رد روسیه بعد از حوادث عملکو  2010تا  2001های  سیاست خارجی روسیه در سال

 شود. می الملل بیان عوامل مؤثر بر ارتقاء جایگاه روسیه در نظام بین
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گرایانه جمهوری فدراتیو  سیاست عمل)تغییر سیاست خارجی روسیه با روی کار آمدن والدیمیر پوتین .(1-3

 (روسیه

 ةاو هم در دور. بیند می روسیه تحوالتی اساسی به خود،  2000در سال با روی کار آمدن والدیمیر پوتین  

یابی به جایگاهی مطلوب  برای دست بنیادیناش و هم دوره ریاست جمهوری اش به اجرای اقدامات  وزیری نخست

شخصیتی را  2000برای مردم روسیه روی کار آمدن پوتین در آستانه سال . الملل پرداخت برای روسیه در نظام بین

سیاست  ةدر عرص ینآنان را به عنوان شهروندان یک ابرقدرت پیش ةرفت تواند غرور از دست اعی کرد که میتد

در ده سال پیش بود نشان از امید  -منفورترین سازمان روس-ب .گ.خارجی باز گرداند و رأی به او که عضو کا

یابی به قدرت،  دستا داخلی ب ةدر عرص (.47-46: 1382)کرمی، مردم به بازسازی عظمت از دست رفته داشت

صراحت و به روشنی تأکید  به او بارها،. والدیمیر پوتین تمرکز قدرت در دست حکومت را در دستور کار قرار داد

مداری او در هر دو حوزه داخلی  کرد که تمرکز قدرت و ایجاد دولتی قدرتمند یکی از اصول اساسی شیوه حکومت

های  سامانی دولت را کارآمدترین ساز و کار رفع مشکالت، بحران ها ونا به او تمرکز قدرت در. و خارجی است

داند و بر همین  میر دوران گذا یعنی فعلی ةسیاسی، اقتصادی و اجتماعی در مرحل ةترین اصل توسع سیستمی و مهم

ارجحیت متمرکز جزم و بر و اساس از ابتدای به دست گرفتن قدرت عزم خود را برای ایجاد دولتی قدرتمند

روسیه (.در این دوران 26-25:  1386)کوالیی، نوری،  بر حاکمیت قانون تأکید کرده است "دیکتاتوری قانون"

های سیاست  سؤال اصلی این است اولویت.خواهان به دست آوردن جایگاه قدرت جهانی از دست رفته است

 کدامند؟ روسیه خارجی

ای مناسب برای دست یافتن به یک  الملل را عرصه نظامبین ، سپتامبر 11خارجی روسیه بعد از حوادث  ةدر عرص

ریزی شد به  در قالب اسناد ملی طرح 2010تا  2000در استراتژی هایی که از سال . داند نظام مبتنی بر چند قطبی می

زمانی که اسناد مربوط به مفهوم امنیت ملی، مفهوم سیاست . خوبی نوع نگاه به سیاست خارجی آشکار است

یک دگرگونی اساسی در  ةکنند مفاد آنها به خوبی بیان ؛منتشر شد2000جی، و دکترین نظامی در آغاز سال خار

دستیابی به جایگاهی محکم و  ایمفهوم سیاست خارجی بربر د اسناین ا در. سیاست مسکو نسبت به جهان بود

ان یک قدرت بزرگ جهانی و یکی از با منافع روسیه به عنوتأکید شده به طوری که  جهانی ةآبرومندانه در جامع

د ساختار جهان تک قطبی تحت سلطه امریکا را یکی از اسنااین . مراکز دارای نفوذ هم خوانی کامل داشته باشد

کند، اولویت اول سیاست خارجی روسیه را تضمین امنیت قابل اتکا  خطرات اصلی برای منافع روسیه قلمداد می

و برای دستیابی روسیه به جایگاه یک دانسته ز حاکمیت سرزمینی روسیه تقویت حاکمیت و محافظت ا ،کشور

تأکید  و معنوی فکریجهان و بر لزوم رشد سیاسی، اقتصادی  ترین مراکز نفوذ در قدرت بزرگ و یکی از مهم

کی قاطع با سیستم دفاع موش تد در بعد دفاعی و امنیتی مخالفاسناهمچنین این  (Ivaniv, 2002: 166)نماید. می

های سیاست  گیری امریکا و تأکید بر مشارکت با اروپا و ناتو جهت ایجادیک سیستم دفاعی جدید را از جهت

سیاست خارجی پوتین به عنوان یک سیاستمدار اوراسیاگرا ناظر بر تقویت نقش و .کند خارجی روسیه عنوان می

ها  لیبرال گیری از دو دیدگاه ی پوتین با بهرهاساس سیاست خارج ،با این حال .ای و جهانی روسیه بود جایگاه منطقه

تواند وضعیت  یک جانبه امریکا و ناتو می اقدامات استراتژی ،از این نگاه. کار طراحی گردید گرایان محافظه و ملی
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 بر نظام ،رو از این .ها گردد مسابقه تسلیحاتی و کشمکش میان دولت ،تنشایجاد ثبات نموده و باعث  المللی را بی بین

چندقطبی و پیگیری سیاست خارجی مستقل و سازنده بر اساس وضعیت ژئوپلتیکی روسیه به عنوان یکی از 

 )48-46 :کرمی، پیشین( های اوراسیا تأکید شد. بزرگترین قدرت

؛ آکادمی علوم نظامی روسیه منتشر شد ةوسیل به 2007نویس دکترین نظامی جدید روسیه که در مارس  پیش   

و تأکید  2015های مسلحانه تا سال  ها و درگیری شناسایی تهدیدات بالقوه و بالفعل و جنگ ابطه باموادی را در ر

های آینده و توجه به تحول نیروهای مسلح،توسعه سیستم  ای در جنگ های هسته مجدد بر نقش غیرقابل انکار سالح

در این پیش نویس تأکید . رده است، ذکر کدفاع هوایی و فضای منسجم و استفاده از جنگ افزارهای تکنولوژیک

رو هستند که حل آنها مستلزم تالش و همکاری مشترک  های برتر دنیا با تهدیدات مشترکی روبه شده است که قدرت

چین و هند  ،اتحادیه اروپایی ،روسیه ،این پیش نویس بر دنیای چندقطبی با قطب هایی چون امریکا .میان آنهاست

مسکو در . دهد که در جهان امروز هیچ مشکلی بدون مشارکت روسیه حل نمی شودتأکید می کند و هشدار می 

متحد کردن طرف مقابل بر علیه کشورهایی که منفعتی برای جانبهو  برقراری روابط دودر روابطش  با سایر کشورها

ی همکاری پوتین دو الگوی قبلی روابط غرب و روسیه یعن (Baran, 2007: 139). کند ،تالش میروسیه ندارند

 تعامل، ةخود را در زمین واژگان ،گوباچف از طریق سازش و همکاری یلتسین از طریق تسلیم را رد کرد و در مقابل

 .بر احترام و برابری را مطرح کرد  یعنی همکاری از طریق قدرت مبتنی

 روی کار آمدن دیمیتری مدودیفبا  روسیه به عنوان یک قدرت بزرگ (2-3

بر افزایش استقالل و  دهی به سیاست خارجی این کشور مبتنی تالش پوتین در جهت شکل 1990از اواسط دهة 

گذاری گردید. این سیاست در دورة انتقال قدرت به مدودیف با  کاهش وابستگی به عنوان یک استراتژی عمومی پایه

منافعی رت بزرگ که دارای بر توجه به روسیه به عنوان یک قد شود. بنیان این سیاست مبتنی شدت بیشتری دنبال می

الملل تمرکز  سیاست خارجی روسیه بر سیستم روابط بین است، شکل گرفت. چرا کهدر بسیاری از مناطق جهان 

هستند. به منافع خودشان دستیابی دنبال به نظم جهانی در قالب یک  های بزرگ جایی که قدرت یابد. می

(Mankoff, Op.cit: 12) سادگی به سمت  تواند اروپا را به امریکا نمی ةت متحدالایا ،بر خالف دوران جنگ سرد

به  ،باشد در دست روسیه میای  برگ برندهبه منزلة له به روسیه قدرت مانور بیشتری داده و أمس . اینخود بکشاند

ین ا. در روسیه به وجود آوردرا انسجام  ،پوتین. خصوص در شرایطی که اروپا به منابع انرژی روسیه وابسته است

ثبات  .ف منتقل گردیدیمیراث به همراه تمرکز قدرتی که یلتسین به وجود آورده بود به رئیس جمهور دیمتری مدود

گرایی پوتین و تالش برای  درآمدهای باالی فروش نفت و گاز و عمل ناشی ازسیاسی روسیه و رونق اقتصادی 

دوم  ةروسیه از لحاظ شدن به عنوان قدرت درجکه  الملل باعث شده است دستیابی به موقعیت برتر در نظام بین

 باشد.ناراضی 

گذاری  باشد که به مقدار زیادی با ارزش اکنون به دنبال اجرای استراتژی جدید توسعه ملی خویش می روسیه هم

های کالن در حوزه سیاست خارجی و  سازی رسد تصمیم به نظر میدارد. مجدد تجربه تاریخی این کشور ارتباط 

در  باشد. و نقش مدودیف در این حوزه حداقلی هاین کشور همچنان در اختیار پوتین و طیف او قرار داشتامنیتی 

آگاهان بر این باورند که بسیاری از تدابیر ضدبحران در سال  ،باشد تخصصی مدودیف می ةاقتصادی که زمین ةعرص
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برقراریروابط بیشتر ( 148-142 :1389، شانیانپی ماه) با تصمیمات و تدابیر مورد تأکید پوتین پیش رفته است. 2009

ترین تحوالت سیاست خارجی  بدون شک یکی ازمهم .باشد امریکا از نکات مهم دوره مدودیف می ةبا ایاالت متحد

های عملی این کشور و امریکا برای بهبود روابط بود که به تبع تغییرات در کاخ سفید و  گام ،2009روسیه در سال 

 .شدن قرار گرفت تغییر در سیاست خارجی امریکا در روند عملیاتیویبر باراک اوباما و تأکید مستقیم روی کار آمدن 

دیدار مستقیم خود در این سال در انگلستان، روسیه، امریکا،  5مقامات ارشد دو کشور ازجمله رؤسای جمهور در 

 .های عملی نیز در این زمینه بر داشتند و گام ندسنگاپور و دانمارک به تکرار بر تمایل به احیای روابط گرم تأکید کرد

ریاست جمهوری جرج بوش و پوتین  انهای حادث شده در روابط دو کشور در دور هرچند در ابتدا به تبع کدورت

به دنبال درک این مهم در مسکو و واشنگتن که پیشبرد منافع هر یک بدون  ،اما .نمود تحقق این هدف مشکل می

ای و  های منطقه واقعیت تغییرات در عرصه ةواسط با مشکالت زیادی همراه خواهد بود و نیز بههمکاری با دیگری 

 دهد. از خود نشان می روندهای چندجانبهنیز تسامح بیشتریبه  امریکا ،المللی بین

 الملل سپتامبر در نظام بین 11عملکرد روسیه بعد از حوادث  (3-3

 همکاری با ایاالت متحده امریکا(1-3-3

به دنبال انتخابات ریاست جمهوری روسیه و به قدرت رسیدن پوتین تعریف جدیدی از منافع ملی ارائه شد      

سپتامبر  11پس از . آید امریکا پدید می ةمشی روسیه نسبت به ایاالت متحد که به موجب آن تغییراتی در خط

دا کرده و به این نتیجه رسیدندکه این منافع های روسیه و امریکا نسبت به منافع ملی تغییر پی تصورات و برداشت

ها همکاری بیشتری با آمریکا  اینکه روس .هایی اقدام به همکاری کردند در زمینه و الزاما در تضاد با هم قرار ندارند

 های برجای مانده از زمان شوروی سابق زمینه بیشتر بخاطرآن است که امیدوارند آمریکا با لغو تحریم ؛دهند نشان می

روسیه امیدوار است با ورود به سازمان تجارت . های آمریکایی در روسیه فراهم سازد گذاری شرکت را برای سرمایه

 فراهم خود ضعیف جهانی و برقراری مناسبات تجاری کامله الوداد با آمریکا، شرایط مناسب را برای بهبود اقتصاد

این دو کشور  و دهد بیش از گذشته همراه واشنگتن استکند به آمریکا نشان  به همین دلیل روسیه سعی می. سازد

رود و  بدون آمریکا پیش نمی یسطح جهان روسیه در های واقعیت آن است که سیاست. منافع مشترک متقابلی دارند

 .رو است هالمللی بدون حمایت روسیه با مشکل روب سیاست آمریکا هم در عرصه بین

 مبارزه با تروریسم (2-3-3

پوتین  .های بزرگ را نیز تغییر دهد همکاری قدرت یتواند روش و شرایط کل ریکا بر ضد تروریسم میام ةبرنام 

حمایت خود از  ةبا ارائ .بهترین مثال رهبری است که می کوشد از این فرصت جدید برای انجام معامله استفاده کند

های روسیه حیاتی است از قبیل  ی برنامهموضوعاتی که برا درامریکا و تعدیل مواضع امریکا، راه را برای حمایت

تا بدان جا پیش  همکاری روسیه در زمینه تروریسم .کند کمک اقتصادی، چچن، گسترش ناتو و دفاع موشکی باز می

کند که روسیه باید کامال به درون چارچوب امنیتی غرب آورده  در بلند مدت این نظریه را تقویت می رفته است که

 (434 :1382،ایکنبری)شود.

جنگ  المللی با ائتالف عملیات به اصطالح ضدتروریستی در افغانستان و نحوه همکاری روسیه در سطح بین    

هر چند برخی در مسکو حضور نظامی امریکا . در این کشور از موضوعات مهم در روابط امریکا و روسیه بوده است
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 .کردند برای روسیه تلقی می استراتژیکدی ژئودر افغانستان و منطقه مجاور آن یعنی آسیای مرکزی را تهدی

 این کشور امریکا در افغانستان بر کاهش تهدیدات امنیتی از ناحیه نظامی عملیاتاتمثبت کرملین با تأکید بر تأثیر،اما

 از این ،به آسیای مرکزی و به تبع آن به مرزهای جنوبی روسیه این منطقهگرایی و تروریسم از  از جمله سرایت افراط

را داده های نظامی ناتو از خاک خود  محموله حمایت کرده و در اقدامی قابل تأمل حتی اجازه ترانزیت تتحوال

کرد با تهاجم ائتالف امریکایی به  توانست منافعی را که از پیش دنبال میمسکو  ،افغانستان ةدر قضیاست.در واقع، 

ها قصد  روس ،تجارت جهانی در امریکا مرکزقاعده به ال ةها پیش از حمله طالبان در قالب شبک مدتدست آورد. 

حتی قبل از حمله . ها آسوده گردندآن ای از شرارت گرایان چچنی به گونه اسالم ههای طالبان ب داشتند به خاطر کمک

این فرصت برای پوتین فراهم شد تا بافت . های روسیه برای مقابله با طالبان آغاز شده بود به افغانستان همکاری

پوتین امتیازات بسیاری را از شرایط به وجود آمده به دست آورد و به پیوند  .بیرونی جنگ چچن را عوض نماید

 ةو امریکا در جبه روسیهاعالم همکاری  .کید نمودأمیان تروریست اسالمی در چچن و گروه تروریستی القاعده ت

جنگ چچن در داخل روسیه . صورت گرفت له چچنأدر راستای تقویت ابزار سیاسی حل مسبا ترورسیم مبارزه 

موقعیت در تثبیت جامعه این پوتین از . پرستی افراطی را دامن زد موجب اقتدارگرایی و سرکوب سیاسی شدو میهن

 جنگ چچن .بر زندگی سیاسی را تجدید کند دولت مرکزیاقتدار تا  ،برداری کرد آشفته بعد از سقوط شوروی بهره

 (74: 1388، رحیمی، زاده جمعه امام) به قدرت و نفوذ کرملین بود. روسیه نامه بازگشت گواهی

امریکا در افغانستان، روسیه همچنان در صدد بود تا از ایران و عراق به عنوان  ةپس از پیروزی ایاالت متحد    

روابط استراتژیک خواست  روسیه که نمی ،البته .ابزاری برای پیشبرد سیاست مبهم خود در مقابل امریکا استفاده نماید

خود را با امریکا قربانی بحران عراق نماید در جریان حمله امریکا به عراق تغییر موضع داد و به مماشات با امریکا 

های کشتار جمعی  روسیه تالش نمود تا با همسویی نمادین خود با امریکا نسبت به تروریسم و سالح .پرداخت

روسیه در . به سواری مجانی از امریکا بپردازد و وص سیاسی تأمین کندمنافع خود را در ابعاد اقتصادی و به خص

مسکو از  .بحران عراق میان منافع ملی و حیثیت جهانی خود یه عنوان یک قدرت بزرگ دست به انتخاب اساسی زد

ط با امریکا رواب ،میان منافع ملی خود در عراق، منافع ناشی از روابط استراتژیک با امریکا و حیثیت یک قدرت بزرگ

ای سیاسی پیوست که با محوریت فرانسه  برای قانع ساختن افکار عمومی در داخل به جبهه ،اما .را ترجیح داد

  (58: کرمی، پیشین).پرداخت ای بسیار کمتر می ن ترتیب، برای مخالفت خود نیز هزینهیتشکیل شده بود و بد

 ربگرایانه و پرهیز از تقابل با غ تعامالت واقع( 3-3-3

روسیه نه کامال دوست امریکا و نه  .طلب خود را حفظ کرده است پوتین شوروی نیست اما ذات جاهاگرچه 

 مسکو، ای خطری از سوی رغم داشتن تسلیحات هسته به توان گفت این است که تنها چیزی که می. دشمن اوست

 .(Mendelson, Gerber, 2008: 145) کند. امریکا را تهدید نمی

ویژه امریکا برای گسترش حضور و نفوذ  های تهاجمی غرب به وبی آگاه است که توان مقابله با تالشروسیه به خ

به  تا با کند به همین دلیل تالش می .را نداردخود  های جغرافیایی مختلف از جمله در مجاورت مرزهای در حوزه

یت و محدود کرده و حداکثر منافع کارگیری راهکارهای مختلف در حد امکان نفوذ غرب در مجاورت خود را مدیر
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حاصل با  های بی های اخیر تالش کرده از تقابل روسیه در سال .ها برای خود حفظ نماید ها و واکنش را در این کنش

 .اجتناب کند ،داند امریکا در خصوص آنچه این کشور منافع خود می

مسکو توانسته است با مهارت دیپلماتیک خود . ای ایران است همکاری این دو کشور بر سر مسأله هسته ةنمون     

مسکو با کاربست سیاستی دوگانه از یک سو با تأکید بر این که در . منافع روسیه در تهران و واشنگن را حفظ کند

امتیاز بگیرد و  ی مختلف از امریکاها درزمینهای با واشنگتن همراه است،  عدم برخورداری ایران از سالح هسته کلیت

های خود از  سیاسی و نظامی و به تبع آن بهره ،های  اقتصادی همکاری ،یگر با تأکید بر مذاکره با تهراناز سوی د

ای ایران  دهه است که بر سر مسأله هستهیک امریکا و روسیه حدود . و مریز حفظ کند ایران را نیز به صورت کژدار

ای با ایران دارد و آن را امتیازی برای  د هستهروسیه چشم به تجارت پر سو .خوانند همدیگر را به چالش فرا می

کند و امریکا به لحاظ ایدئولوژیک ایران را دشمن اصلی  خلوت خود تلقی میط جلوگیری از ورود نامحرمان به حیا

موقعیت خود را در بازار رقابتی  ،روسیهدر صورت قطع همکاری با ایران. داند و یکی از محورهای شرارت می

تواند منافع  روابط با آن می ةکه توسع داند میروسیه ایران را کشوری . ای تضعیف خواهد کرد تکنولوژی هسته

 فردای ناپذیریبوده که از آشتی اتویژه آنکه ایران و امریکا همچنان دچار تعارض گوناگونی برایش داشته باشد به

 . ستانقالب اسالمی شکل گرفته ا

الملل بیان گردید، به خوبی افزایش  در نظام بین سپتامبر 11ز حوادث عملکرد روسیه بعد اآنچه که در رابطه با 

توماس گراهام دهد. این اهمیت در نظرات  اهمیت روسیه نسبت به گذشته از سوی ایاالت متحده را نشان می

 مشخصه را برای امریکا 6این کارشناس،، ذکر شده استکارشناس امور روسیه در شورای امنیت ملی ایاالت متحده 

 :شمارد در روابطش با روسیه بر می

 ؛کند می تقویت  ثبات منطقه ایحفظ  برای ضد تروریستی رااقدامات روسیه . 1

 ؛روسیه دارای بزرگترین ذخایر گاز جهان است. 2

 ؛روسیه در زمینه فضایی پیشرفته است. 3

 ؛روسیه بازار آزادی برای دموکراسی است. 4

 سیطره دارد؛ اقتصادی مهم امنیتی و  آسیای شمالی بر مناطقدر و  شمالی روسیه در آتالنتیک. 5

  (Mankoff: 105).المللی است های بین همکاری با سازمانآماده روسیه . 6

 :روست چند حقیقت روبهسپتامبر در رابطه با روسیه با  11ایاالت متحده امریکا نیز بعد از حوادث 

های مختلف رابطه و موضع آن نسبت  در موقعیت .و نه دشمن امریکا نه دوست است ةروسیه برای ایاالت متحد.1

 ؛کند به امریکا تغییر می

توان آن را از  المللی است و نمی تمداران امریکایی روسیه هنوز یک قدرت بینسبرخالف نظر بسیاری از سیا.2

 ؛یا نادیده گرفت همعادالت قدرت حذف کرد

اتحادیه اروپا و سازمان ، امریکا عضوی شامل روسیه، چهاره وسیله یگ گرو خواهد نظم جهانی به روسیه می. 3

 ؛بر قرار شود متحد ملل

کند و از هرگونه مقابله با آن  تری با آن را دنبال می خاطر رویه نرم اروپا به گاز روسیه محتاج است به همین. 4

 (Rywkin, 2008: 313).کند پرهیز می
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 سپتامبر 11بعد از حوادث  الملل نظام بینجایگاه روسیه در  عوامل مؤثر بر ارتقاء. 4

منظور افزایش قدرت  ز جنگ سرد بهاهای پس  طلبی و منفعت محوری روسیه این کشور از فرصت با وجود قدرت

تا آن کشور با  ه ای را در اختیار روسیه قرار داد فرصت قابل مالحظه نیز سپتامبر11، حوادث گیرد خود بهره می

ثر در ارتقاء جایگاه روسیه بعد از ؤدهد.عوامل م ءالمللی خود را ارتقا جایگاه بینجود آمده وضعیت به و استفاده از

 این حوادث عبارتند از:

 7رزبورگی هاپت سن یکپارچهسیاست (1-4

با تدوین یک استراتژی عمومی مبتنی بر باور روسیه به عنوان یک قدرت بزرگ، سیاست خارجی  والدیمیر پوتین

پوتین در کند. به عنوان نمونه  های مقامات روسی به کرات جلوه می کرد. این مسأله در سخنرانیمنسجمی را ایجاد 

فروپاشی شوروی را بزرگترین فاجعه ژئوپلتیک  2005انه خود در مجمع فدرال آن کشور در سال یسخنرانی سال

 .(Putin, 2005:www.opendemocracy.net)توصیف نمود

والدیمیر پوتین و پنهان نمانده است. از نگاه سیاستمداران روسی  هیچگاه ویبازگشت به دوران پر عظمت شور

سیاست سیاست یکپارچه سن پترزبورگی با عنوان گرایی در پیش گرفتند که  سیاستمداران همفکر او نوعی از عمل

رون های متفاوت د . با وجود گروهته استروسیه نام گرفضمن حسن همجواری با شرق در  گرایش به غرب در

و بازسازی روسیه د مسکو در همکاری با غرب، پوتین و همفکران او برای متفاوت به عملکر های روسیه و نوع نگاه

طوری که برخی از  ،اند به جای تقابل با آنهاروی آورده همکاری گسترده با غربی هابه رسیدن به جایگاهی مطلوب 

نسبت به برخی از تصمیمات گرایان  دیمیر پوتین و غربگران معتقدند این همکاری باعث شده است که وال تحلیل

های ضد  و نیز خروج از پیمان موشک 2004یک امریکا همچون ورود کشورهای بالتیک به ناتو در سال ژاسترات

 ((Mankoff, 2007: 127 .نرمش نشان دهند 2002تیک در سال سبال

 ادیاقتص ساماندهی وضعیتهایداخلی و  توجه ویژه به پتانسیل(2-4

به وضعیت اقتصادی این کشور در  ساماندهی ،با روی کار آمدن والدیمیر پوتین و تعیین دستورسیاست داخلی

های  پروژه ،2008 سال  ویدر ریاست جمهوریان تا پایان دور ،نخست وزیری پوتیناولویت قرار گرفت. از دوران 

متوسط  ،ریلیون دالر بوده است. در همین مدتت 103ی برای رسیدن به مبلغ برابر 6 این کشور شاهد رشدی داخلی

 با آرزوی پوتین و همفکران او (Lucas, 2009: 87)دالر رسید 540به بیش از 1999دالر در سال  65دستمزد از 

های مالی و اقتصادی تأکید داشته و در این راستا از فعالیت   آفرینی حوزه ، بر روی نقشتأثیرگذاری بر غرب

به صورت نامرئی و به عنوان ستون پنجم  بعد از جنگ سرد های مالی این کشور در دوران نگاههای تجاری و ب البی

روسی به سمت اروپای غربی و امریکای  های دالر سرمایه الیاردهیم آورند. با سرازیر شدن  حمایت به عمل می

به درستی دریافته روسیه  سازند. گذاران غربی نیز با کرملین روابط مستحکمی را برقرار می در مقابل سرمایه ،یلشما

                                                           
 .
گروه  ةباشد که این طرز فکر ریشه در سابق والدیمیر پوتین بر محور نوعی ناسیونالیسم و احیای قدرت شوروی می ةسیاست خارجی روسیه در دور7

شینه امنیتی و نظامی ها از یک پی المللی یک سیاست یکپارچه را در پیش گرفتند. با توجه به اینکه پوتین و اوراسیایی بین ةحاکم  بر روسیه دارد. آنها در عرص

مزبور خواهان احیای  ةالملل دارند. از نظر آنها روسیه باید به دوران ابرقدرتی خود باز گردد. اندیش برخوردار هستند؛ اصوال نگرشی امنیتی نسبت به نظام بین

 باشد.  گرایی می شوروی منتها این بار نه در قامت ایدئولوژیک بلکه در ردایی از عمل ةقدرت دور
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 اقتصادی دهی به وضعیتنیازمند سامان در درجة اول ها برا یرسیدن به جایگاه شایسته و رقابت با سایر قدرتبود که 

 باشد. می خویش

 المللی  ی بیناه انگرایی در قالب سازم تأکید برچند جانبه(. 3-4

زمانی  . مسکوقرار داده است و نهادگرایی گرایی ر چندجانبهب، مبتنی الملل در نظام بینسیاست خود را روسیه 

 و 8گروه  ،ملل سازمان ،شورای امنیت همچونالمللی  ای بینه المللی است که سازمان بین ةحاضر به فعالیت در عرص

ند، محدودیتی ایجاد نکن حاکمیت روسیه های جهانی طراز اول نه تنها بر و سازمان های بزرگ های قدرت بلوکدیگر 

 امریکا به عنوان یک قدرت بزرگ تحمیل ةایاالت متحدهایی را برای  لکه به طور متقابل محدودیتب

الملل سیاست  امریکا در روابط بین ةایاالت متحد کننده تعیین با توجه به نقش (Mankoff, Op.Cit:14)نمایند.

را برای خود در  جایگاهیدهدتا  می افزایش الملل در نظام بین گرایی خارجی روسیه تمرکزش رابر چند جانبه

المللی در جهت شناساندن این جایگاه برای  هایبین درسازمانفعال امنیتی تعریف کند.عضویت  سیاسی و معادالت

.روسیه از سازمان در این راستا است سازمان همکاری شانگهای.به عنوان مثال همکاری روسیه با روسیه است

خاک  ی برایکنترل منازعات قومی،مذهبی و جلوگیری از تسری این منازعات بهرهمکاری شانگهای به عنوان ابزا

به این  و  از عضویت سایر کشورها حتی به عنوان عضو ناظر از جمله ایران حمایت نموده،و کند استفاده می خود

الملل نگاه  ینقدرت و اثبات چندقطبی نظام ب ةای برای برقراری موازن سازمان در روابط با غرب به عنوان وسیله

 (Stakelbeck, 2008).کند می

 استراتژی انرژی(. 4-4

 زنی قدرت چانهتوانسته است  بزرگترین ذخایر نفت و گاز در جهان ةروسیه به عنوان دارندجمهوری فدراتیو      

غیرشفاف و های  سیاستدهد.  افزایش المللی در عرصة بین امریکا، و ایاالت متحدةاروپا  ةرا در برابر اتحادی خود

که غرب به ن بر روی این نکته است مقامات کاخ کرملی مبتنی بر اعتقاد راسخ یژانر ةتهدیدآمیز روسیه در حوز

،انرژی به ابزار قدرتمندی .در این شرایطاست ناچار به مماشاتخاطر نیاز مبرم به انرژی روسیه در برابر این کشور 

سایر مناطق در خاورمیانه و آسیای مرکزی از سوی روسیه درآمده  واروپا  ةهای انرژی اتحادی برای کنترل سیاست

شده  طراحی این استراتژی . جایگاه ریزی کرده است طرح 2003را در تابستان  خود روسیه استراتژی انرژیاست. 

المللی  ینر باباز. به منظور حفظ جایگاه برتر روسیه در گیرد یپلماسی روسیه قرار میددر مرکز  پوتین توسط والدیمیر

 (Lucas: 163).کند ویژه گاز کشورهای اروپایی جلوگیری می از متنوع ساختن ذخایر و منابع انرژی به ، مسکوگاز

ای رسیدن روسیه به ثیرگذار برأی وتأثیر آن برسیاست خارجی روسیه ازعوامل تژانر ةپوتین به حوز ژةتوجه وی

 ةدر دوررا امریکا  ةای که این امر ایاالت متحد گونه به ،درو به شمارمیها  جایگاهی شایستهدر میان سایر قدرت

گسترش به توجهی دولت بوش نسبت  حلی برای مشکالتی که از بی ریاست جمهوری اوباما به فکر پیدا کردن راه

توجه گسترده برای نفوذ در بازار های جهانی از واداشته است.  ،ی به وجود آمدژنفوذ روسیه در بازار جهانی انر

، نشان از دالر رسید 147دالر به  18از  آنبشکه  هرقیمت  2008در جوالی ی روسیه و افزایش قیمت نفت که سو

با مشکالتی نیز مواجه است از جمله قدیمی و فرسوده بودن زیر روسیه  ،اما باشد. تأثیر حوزه اقتصاد بر سیاست می

بخش  خود را درممتاز ن غربی دارد تا جایگاه گذارا مایهربه غرب و سهایش در صنعت نفت که نیاز مبرم  ساخت
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در گذاری  سرمایه میلیارد دالر 60اند روسیه نیاز به  بر اساس بر آوردی که نیروهای غربی کرده .ی حفظ کندژانر

 (Schecter: 164-165) .سال دارد 10بیش از در طول صنعت نفت 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری

پذیر نیست. با این حال  ات کرد که امنیت مطلق تحت هیج شرایطی امکانسپتامبر به امریکاییان اثب 11حوادث 

پذیری را در حد قابل قبول نگه داشته و در بطن آن دگرگونی یا  های ناشی از آسیب تواند هزینه افزایش قدرت می

مله ایاالت متحدة ها را در راستای تأمین منافع توجیه کند. با آغاز ح های سلطه گرایانه و تغییر روش تثبیت خط مشی

های دیگر از جمله  های امریکایی، قدرت سازی در راستای ارزش ها و اجرای روند دموکراسی امریکا علیه تروریست

الملل  پردازند. قبل از هر چیز در عرصة نظام بین جمهوری فدراتیو روسیه به همراهی با ایاالت متحدة امریکا می

دهند که آیا دستاوردهای حاصل از همکاری جایگاه آنها را تغییر  ظر  قرار میها این مسأله را در همکاری مد ن دولت

ها دست یابند. بر اساس نظریهرئالیسم تهاجمی که در این مقاله به  دهد تا به شرایطی مطلوب در برابر دیگر قدرت می

مشترک تعریف آن پرداخته شد؛ همکاری در شرایط آنارشیک بسیار دشوار است و همکاری در راستای دشمن 

سپتامبر راه را برای بازگشت روسیه به جایگاهی  11گردد. منافع نسبی حاصل از این همکاری بعد از حوادث  می

دهند با قدرت شمارة یک همراه شوند  های درجه دوم بیشتر ترجیح می کند. قدرت الملل هموار می مؤثر در نظام بین

های  ژی کالن مسکو پس از حمله به برج توان با تغییر استرات الت را میتا این که بخواهند با آن مقابله کنند. این ح

مجسم کرد که در آن زمان مسکو در کنار ایاالت متحدة امریکا موضع گرفت. با توجه به شرایط  2001دوقلو در سال

 گرایی به جای مفهوم حاصل از این حوادث، روسیه در سیاست خارجی خود با جایگزینی مفهوم چندجانبه

کند. اوج این  چندقطبی و با در نظر گرفتن محورهای رقابتی، فضای جدیدی از همکاری را برای خود تعریف می

 خورد. همکاری در دوران ریاست جمهوری والدیمیر پوتین به چشم می

روسیه » بهعنوانشخص اول روسیه، شعار رسمی وی یعنی 2000در سال  با روی کار آمدن والدیمیر پوتین

 الملل،همسویی با روابط بین ةن روسیه در عرصومطرح گردید که درراستای تحقق این شعار، فدراسی «قدرتمند

 11در واقع حوادث س سیاستخارجی خود قرار داد. أچون ایاالت متحده آمریکا را در رجهانیه بزرگ قدرت های

د و فرصتی را برای روسیه به سپتامبر یک سری نیازهای امنیتی و سیاسی برای ایاالت متحده امریکا تعریف نمو
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 ة خودرفت های به ارث رسیده از زمان اتحاد شوروی بهره برده و قدرت از دست عوامل و اهرم ةتا ازکلیوجود آورد 

 .کند و کماکان برای رسیدن به این مرحله در چارچوب سیاستگذاری اش تالش می رااحیا کند،
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