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دهد که چه متغيرهايي در رهيافت ژئواکونوميک در تحليل  روابط خارجي کشورها، به مثابه يک الگوي نوين نشان مي

در مقاله حاضر، مبتني بر اين رهيافت، عملکرد اند. گيري روابط خارجي دو کشور در قبال يکديگر نقا داشتهشکل

هدف از  گيرد.روسيه در قبال چهار کشور قدرتمند اروپايي شامل آلمان، فرانسه، ايتاليا و بريتانيا مورد بررسي قرار مي

گيري و سطم روابط در سياست خارجي ه الگوي نويني از تحليل براي مطالعه چگونگي شکلاين مطالعه، در واقع ارائ

گيري روابط ژئواکونوميک رو عبارت است از اينکه، متغيرهاي اثرگذار در شکلکشورها است. سوال اصلي مقاله پيا

اند. در پاسخ، اين فرضيه مطرح است که سطم و عمق آفرين بودهروسيه با کشورهاي اروپاي غربي تا چه اندازه نقا

کنا و تأثيرگذاري متقابل متغيرهاي ژئواکونوميک شامل مکان تابعي از برهم  روابط روسيه با کشورهاي اروپاي غربي،

هاي مقاله که مبتني بر روش مطالعه موردي کيفي ابزاري جغرافيايي، عوامل اقتصادي، ژئوپليتيک و ژئوکالچر است. يافته

اند. ي داشتههاي غربي، اثرگذاري متفاوتدهد که اين متغيرها در روابط خارجي روسيه با دولتانجام شده، نشان مي

بريتانيا از کمترين سطم تداخل متغيرهاي  روابط روسيه با آلمان داراي بيشتر سطم درهم تنيدگي بوده و در مقابل،

ژئواکونوميک با روسيه برخوردار است. همچنين، متغير اقتصاد در تعامل با ايتاليا و متغير ژئوپليتيک در روابط با فرانسه، 
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 مقدمه .1

ين تحليل روابط خارجي مبتني بر رهيافت ژئواکونوميک است. بد مسأله اصل پژوها حاضر،

ت. اين منظور روابط خارجي روسيه با چهار کشور منتخب اروپايي مورد بررسي قرار گرفته اس

ان به هاي جديدي در تحليل سياست خارجي براي محققتواند ايدهاز اين حيث که مي تحقيق،

کونوميکي از هاي ژئواهمراه داشته باشد داراي اهميت بوده و از سوي ديگر به دليل کمبود تبيين

حقيق داراي تهاي سياسي و اقتصادي، اين تر پديدهسياست خارجي و نياز به بررسي عميق

ر بضرورت خواهد بود. هدف مقاله آن است که بتواند چگونگي تنظيم روابط خارجي مبتني 

 هاي ژئواکونوميک را موشکافي کند و بدين منظور از روابط روسيه با چهار کشور آلمان،مولفه

اند، عريف کردهتفرانسه و بريتانيا که هر کدام به طور متفاوتي روابط خود را با روسيه  ايتاليا،

 کمک گرفته است.

 روش تحقيق. 2

اين تحقيق از حيث ماهيت داده کيفي، از حيث هدف، کاربردي و از نظر روش، موردي ابزاري 

است. روش مطالعه موردي کيفي کمتر از سوي پژوهشگران ايراني مورد توجه قرار گرفته است. 

روش تأليف شده  اين در حالي است که  کتب و مقاالت متعددي پيرامون چگونگي کاربرد اين

است. روش مطالعه موردي داراي انواع واقسام متعددي است که از آن جمله مي توان به روش 

در مقاله حاضر،  .(Simons,2014:459)پايه نام برد-مطالعه موردي کيفي آاتي، ابزاري و نظريه

 يفي ابزاري،مورد استفاده قرار گرفته است. در روش مطالعه مورد ک 1مطالعه موردي کيفي ابزاري

کند تا موضوع، مساله يا فرد و... سعي مي نويسنده با استفاده از بررسي يک سازمان، کشور،

سازي زده يا نظريه توليد رهيافتي مشخصي را تبيين کند تا بتواند از طريق آن دست به عمومي

 Mills and)ه يک مورد در اين روش، تسهيل فهم يک موضوع استکند. در واقع هدف از ارائ

et al,2009:473). ه فهمي ارائ مطالعه موردي کيفي ابزاري، به عبارت ديگر، هدف اصلي در روش

در  (.Hancock and Algozzine,2006:32)بهتر نسبت به يک مساله يا يک رهيافت نظري است

                                                           

1.Instrumental Case Study Method 
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ين تواند به تبياين روش، محقق بايد از ميان موردهاي مختلف، موردي را انتخاب کند که بهتر مي

 (.Stake,1995:4)کمک کند  نظريه يا رهيافت

ه بينا و چارچوبي از انجام اين تحقيق، ارائهمانطور که در چکيده نيز اشاره شد، هدف اصلي  

جديد براي تحليل روابط خارجي کشورها است. با توجه به مطالعات پيشين محقق، روسيه به 

توان است. نظر نويسنده آن است که مي عنوان يک ابزار براي تشريم اين رويکرد استفاده شده

از جمله جمهوري اسالمي ايران نيز  از اين روش براي تحليل روابط خارجي ساير کشورها،

 استفاده کرد. 

 تحليل ژئواکونوميک روابط خارجي.3

 ايدئولوژيک و سياسي هايمولفه چيرگي بر کامالً سرد، جنگ دوره غالب پارادايم که حالي در

 و بارز نقا سرد، جنگ از پس اقتصادي هايمولفه و عوامل اما بود، استوار ارجيخ سياست بر

 (.Asgarkhani and et al,2019:121)انديافته کشورها خارجي سياست تحليل در ايکنندهتعيين

ها، تعامل بين فضا و بازيگر اقتصادي را در سياست پس از اين دوره بود که ژئواکونوميست

 .(Haji-Yousefi and et al,2020:65)د تحليل قرار دادندخارجي کشورها مور

 به الملل،بين نظام در قدرت نخست،. بود کليدي عامل سه کنا برهم نتيجه حيات، تجديد اين 

 نمايا براي کشورها قبل، هايدوره با مقايسه در دوم، شد، کشيده اقتصاد به ايفزاينده طور

 تغييرات سوم،. کردند توجه دارند، اختيار در که ابعيمن و اقتصادي هايجنبه به بيشتر قدرت

 تغييرات اين با متناسب عمدتا و شد هادولت رفتاري الگوهاي تحول موجب جهاني بازارهاي

 (.Mokhtari Hashi,2018:62)کردند رفتار

گيرد. از اين رهيافت ژئواکونوميک به عنوان يک چارچوب تحليلي در سنت رئاليسم قرار مي

يافت ژئواکونوميک معتقد است که عوامل جغرافيايي و به طور خاص فضا و مکان نه منظر ره

دهد. واژه الملل و سياست خارجي را شکل ميتنها توزيع قدرت ميان بازيگران بلکه روابط بين

هاي جغرافيايي ژئو در اين مفهوم بدان معنا است که مباني اقتصادي قدرت ملي بايد داراي ويژگي

ين ميان، راهبردهاي ژئواکونوميک نيز بايد معطوف به جغرافيا باشند. همانطور که يک باشد. در ا

کند تا کشورهاي همسايه را به لحاظ اقتصادي به خود وابسته هژمون يا قدرت برتر تالش مي
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از سوي ديگر هر کشوري داراي يک راهبرد کالن است که  .(Wigell and et al,2020:9)سازد

راهبردهاي ژئواکونوميک سياست  دهد. در اين ميان،جي آن را شکل ميمعماري سياست خار

خارجي به معناي استفاده ژئواستراتژيک از قدرت اقتصادي است. مبتني بر اين راهبرد، رهبران 

کنند که سياسي اهداف ژئواستراتژيک خود را از طريق کنترل بر بازارها، منابع و قواعد اعمال مي

اعمال قدرت  .(Baracuhy,2020:15)دهدالمللي را شکل ميتصادي بينتواند تعامالت اقمي

هاي اقتصادي باالي يک کشور است. قدرت اقتصادي زمينه فشار ژئواکونوميک نتيجه توانمندي

هاي متقابل اقتصادي ميان کشورها فراهم ژئواستراتژيک را در بستر وابستگي

مانند روسيه عالقه وافري به رويکردهاي هاي نوظهوري هقدرت .(Baracuhy,2020:15)کندمي

ها  موازنه نرم را در سياست اين قدرت ژئواکونوميک در سياست خارجي دارند، چرا که معموالً

اهميت ژئواکونومي  اما نقا با .(Mattlin and Wigell,2015:3)کنندخارجي خويا دنبال مي

 از سه عامل کليدي است:ها به اين پديده  ناشي در جهان معاصر و توجه مجدد دولت

پايه هستند. به اين معنا که براي اعمال نفوآ و پيشبرد -اقتصاد هاي نوظهور عمدتاًنخست قدرت

کنند. دومين عامل در ظهور مجدد مبارزات ژئوپليتيکي خود از ابزارهاي اقتصادي استفاده مي

يا قدرت، آخاير قدرت ها براي نماژئواکونومي اين است که در مقايسه با اعصار گذشته قدرت

داري دولتي در دهنده بازگشت سرمايهاقتصادي بيشتري در اختيار دارند. اين مهم به خوبي نشان

شرکت بزرگ نفت و گاز جهان به طور کامل در  30الملل است. در حال حاضر سياست بين

سومين عامل  کنند.درصد از کل آخاير جهاني را مديريت مي 72ها قرار دارند که اختيار دولت

در تقويت رويکردهاي ژئواکونوميک، تغييراتي است که در خود بازارهاي جهاني به وجود آمده 

تر، پرفشارتر و همگراتر از گذشته تر، سريعاست. بازارهاي جهاني  نسبت به گذشته، عميق

ها و انتخاباند که  نفوآ و تأثير بيشتري بر هستند. در واقع بازارهاي کنوني دچار تغييراتي شده

در عين  .(Blackwell and Harris,2016:33-38)هاي سياست خارجي کشورها دارندخروجي

گونه تحليل کرد که تأثير و اعمال قدرت در چارچوب سياست ژئواکونوميک در حال بايد اين

مستقيم بر وامل داراي تأثير مستقيم يا غيربرهم کنا چند عامل کليدي صورت مي گيرد. اين ع

شرايطي است که عامل الف بدون  گر هستند. منظور از تأثير مستقيم يک عامل بر ديگري،يکدي
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دهد. در مقابل در وضعيت تأثير غيرمستقيم، يک هيچ واسطه عامل ب را تحت تأثير قرار مي

توان به دهد. در اين رابطه ميگر، عامل ب را تحت تأثير قرار ميعامل با واسطه عامل مداخله

 ل توجه کرد:نمودار آي
 متغيرهاي اثرگذار بر روابط ژئواکونوميک در روابط خارجينمودار  (:1شكل)

 
(Source: Wang and et al,2017:8) 

 چهار دسته از عوامل شامل عوامل اقتصادي،شود، طور که در اين نمودار مشاهده ميهمان

ر ارتباط داشته و همديگر را ژئوپليتيکي، ژئوکالچرال و موقعيت جغرافيايي ضمن اينکه با يکديگ

گذارند. دهند، به طور مستقيم بر روابط ژئواکونوميک کشورها با يکديگر نيز تأثير ميپوشا مي

شده و چگونگي اثرگذاري آن در ادامه الزم است تا هر کدام از اين متغيرها به طور دقيق تبيين

 بررسي شود.

 الف( موقعيت جغرافيايي

هاي ژئواکونوميک ايفا همکاري عمده نقا چشمگيري در تسهيل قرابت جغرافيايي به طور

کننده را محدود کرده و کند. توسعه مشترک محيط هاي مرزي مي تواند کارکردهاي ممانعتمي

ها و ساز ايجاد کانالکند. عالوه بر اين، قرابت جغرافيايي، زمينهاي را تقويت مياثر واسطه

يار موثري در تقويت روابط ژئواکونوميک ايفا کريدورهاي اقتصادي است که نقا بس
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در اين زمينه بايد خاطرنشان ساخت که قرابت جغرافيايي از  (.Fang,2011:1409–1413)کندمي

ساز تسري زمينه اي است که اصوالًهاي همگرايي منطقهجمله مهم ترين اصول و پايه

اين مهم سبب شده تا  (.Amidi and et al,2020:5)هاي چندگانه استهاي در بخاهمکاري

يکديگر  کشورهايي که به لحاظ موقعيت جغرافيايي، توانايي برقراري ارتباط منسجم و پيوسته با

اي نيز در اين زمينه چيره هاي خارجي و فرامنطقهرا دارا هستند، بتوانند در بلندمدت بر چالا

 شوند.

 ب(عوامل اقتصادي

کنند. اين سه عامل سه عامل نقا کليدي را ايفا ميدر بحث از عوامل اقتصادي، به طور عمده 

روابط  شود. معموالًشامل منابع طبيعي و فسيلي، سطم توسعه اقتصادي و ساختار صنعتي مي

افزايي و تکاملي يابد. هرچه سطم همافزا توسعه ميژئواکونوميک در نتيجه تبادالت اقتصادي هم

يدوار بود تا روابط خارجي دو طرف نيز به سمت بايد ام اقتصادي ميان کشورها بيشتر باشد،

توانند داراي روابط به معناي ديگر، کشورهايي مي .(Wang and et al,2017:6)توسعه حرکت کند

اقتصادي موفقي باشند که داراي اقتصادهاي متفاوت بوده و بتوانند يکديگر را تکميل کنند. به 

کنند تا روابط خوبي با ژي فقير هستند، سعي ميعنوان نمونه، کشورهايي که به لحاظ منابع انر

 ريزي کنند. کشورهاي صادرکننده گاز يا نفت پي

 ج( ژئوکالچر

هاي سياسي در تصويرهاي فضايي و مکاني است. در حقيقت، ژئوکالچر به معناي نمود واقعيت

رهنگي ها و معيارهاي فژئوکالچر نوعي طراحي، عمليات و گسترش ژئوپليتيک بر اساس بنيان

گيرد. عالوه بر اين بايد است. براساس چنين مفهومي است گه نگرش ما و ديگري شکل مي

گفت، ژئوکالچر يک سرمايه نمادين است که به استمرار و بقاي ژئوپليتيک و ژئوکالچر کمک 

کننده رابطه دند اصطالح ژئوکالچر در واقع تبيينبرخي ديگر معتق . (Нурышев,2010:6)کندمي

سازي خارجي ها و همچنين در فرايند تصميمه جغرافيا و فرهنگ در روابط ميان دولتدوجانب

تواند به بهبود روابط سياسي است. اين عقيده به طور عمومي وجود دارد که مناسبات فرهنگي مي

کنند تا با استفاده از دو کشور کمک کند. لذا کشورهاي به طور رسمي يا غيررسمي تالش مي
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  shokoohi and)هنگي به سوي بهبود مناسبات سياسي و اقتصادي حرکت کنندهاي فرظرفيت

et al,2019:154).  

 د( ژئوپليتيک

هاي بسيار تأثيرگذار در رهيافت ژئواکونوميک سياست خارجي، عنصر يکي ديگر از مولفه

افيايي ژئوپليتيک است. در اينجا، منظور از ژئوپليتيک، بيشتر ساختارها، مرزها و قلمروهاي جغر

بيشتر ناظر بر استفاده از قدرت نظامي و ابزارهاي سخت  است. در اين مقاله، تأکيد بر ژئوپليتيک،

توان طور که در ادامه ميترش قلمروهاي جغرافيايي است. همانبه منظور تحديد نفوآ يا گس

 ا داشته باشد. مشاهده کرد که چگونه اين مهم توانسته تأثير بسزايي بر روابط روسيه با اين کشوره

 هاي تحقيقيافته.4

براساس، چارچوب تئوريکي که در باال مورد بحث قرار گرفت، اکنون سياست خارجي روسيه 

شود. با توجه ها اشاره ميرا از اين منظر مورد تحليل قرار داده و سپس به تجزيه و تحليل يافته

يق، به بررسي مختصات هاي چهارگانه مطرح شده در چارچوب مفهومي اين تحقبه مولفه

 شود. ژئواکونوميک سياست خارجي روسيه اشاره مي

 . موقعيت جغرافيايي4-1

ترين قلمرو سرزميني در جهان،داراي بيشترين طول مرز و تعداد روسيه با برخورداري از بزرگ

ترين قدرتمند سرزميني جهان روسيه بزرگ .(İşeri and Özdemir,2017:66)همسايگان است

در واقع  .(Kagan,2015:155)رو هستندها همواره با چالا ناامني روبهاين نوع از قدرتبوده و 

ترين بعد رفتار ژئواکونوميک روسيه را انگيزه تأمين امنيت و حفظ قلمرو سرزميني به نوعي مهم

سازي ه اين کشور و تالش براي وابستهشود. اين واقعيت به خوبي در ديپلماسي خط لولشامل مي

 شود. هاي رقيب و جلوگيري از هرگونه کنا ضدامنيتي توسط همسايگان مشاهده ميقدرت

 ققفاز. بود خواهد مواجه مجزا مرزي منطقه سه با روسيه مدرن امپراطوري معتقدند، هاژئوپليتسين

 امپراطوري بتواند اينکه براي روسيه ديگر عبارت به. غربي اروپاي و سيبري مرکزي، آسياي و

 داشته فعالي آفرينينقا و حضور حياتي، منطقه سه اين در بتواند بايد کند، احيا ار خود مدرن

مزيت مهم ديگري که روسيه در نتيجه موقعيت جغرافيايي  (.Friedman,2008:7-12)دباش
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اي که مکيندر از آن تحت عنوان خويا بدست آورده، تسلط بر مناطق قطب شمال است. منطقه

همين مبنا،  گيرد. بربيشتر مناطق داخلي فدراسيون روسيه را دربر مي ريباًکند، تقهارتلند، ياد مي

بري روسيه هاي خود براي کنترل قدرتکند تا همه تالشمکيندر به دولت انگليس توصيه مي

 .(Arab,2016:168)صرف کند

کي بوده دهد که اين کشور همواره داراي آمال بلندپروانه ژئوپليتيتاريخ روسيه به خوبي نشان مي

، پادشاهاني همچون فئودل موکوسکي، ايوان مخوف و نظريه قدرت دريايي 15است. از قرن 

دهد که اين کشور در پي رسيدن به آمال ژئوپليتيکي خويا است. پس پترکبير همگي نشان مي

اي در کشاکا بوده از فروپاشي شوروي، روسيه بين انتخاب دو گزينه راهبرد جهاني و منطقه

سوي ديگر ميان تلقي کد ژئوپليتيکي روسيه ميان مردم و نخبگان نيز اختالف وجود  است. از

کنند، نخبگان داشته است. در حالي که مردم روس، بيشتر خود را يک قدرت شرقي ارزيابي مي

روس تمايل دارند که مسکو را جزئي از اروپا و متعلق به تمدن غرب بدانند. اکنون و پس از 

گان و مردم روس، در نگرش به کد ژئوپليتيکي روسيه، وحدت ايجاد شده است. ، ميان نخبهاسال

گرايانه نيز اي بر جهاني غلبه يافته و احساسات غربدر عرصه سياست خارجي، بعد منطقه

معکوس شده است. اين اولين بار است که نخبگان روس موضعي واحد با اکثريت ملت اين 

کنند تا از آن به عنوان يک اهرم در هاي ضدغربي، سعي ميکشور اتخاآ کرده و با تعميق گرايا

طور خاص و پس از تصرف اين مهم به (.Okunev,2013:68-69)سياست داخلي استفاده کنند

کريمه، به وضوح نمايان شد. موقعيت جغرافيايي روسيه سبب شد تا اين کشور بتواند ضمن 

هاي اروپايي به خطوط انتقال انرژي روسيه، ولتدستيابي به اين بندر راهبردي، به دليل وابستگي د

 .(Habibi and et al,2019:56)نشيني کندفشارهاي غرب نتواند اين کشور را وادار به عقب

 . ژئوکالچر4-2

بعد ديگري از سياست ژئواکونوميک روسيه را بايد در مؤلفه فرهنگ جستجو کرد. فرهنگ سياسي 

هايي که ها و فرضيهروسي به عنوان مجموعه گرايا روس متأثر از وجه جغرافيايي و اخالق

گيرند، قابل تعريف است. در اتحاد شوروي فرهنگ سياسي زمينه عملکرد سياسي قرار مي

ايدئولوژيک محور و ناشي از تجربياتي بود که توسط حکومت بسط و توسعه يافت؛ و اغلب 
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فرهنگ سياسي تزاري و چه شد. چه در گفتمان روسيه تزاري محسوب ميدقيق از انعکاسي 

ي سياسي و تحميل کردن رهبرسوسيال دموکراسي، اموري مانند قدرت سياسي متمرکز، فردي

رنگ بوده است.  اغلب مردم اين سرزمين با تجارب هولناکي در تاريخ کشور حکومت، بسيار پر

در پذيرش اند، انعکاسي چنين وضعيتي خود و در معرض تهديد جدي بقاي ملي خود مواجه بوده

و تأکيد بر توجه بسيار افراطي بر اقتدار قدرتمندانه تزاري و دولت شوروي، وجود 

در عين حال برخي معتقدند،  .(Hassanbeigi and Motaharnia,2004:260-261)دارد

اند و ساختارهاي فرهنگي روسيه همواره تحت تأثير نهادهاي قدرت و ابزارهاي سياست بوده

ها در جهت ارضاي اميال قدرت ميل حاکمان تغيير و تحول يافته و انعطاف آن بنابراين با توجه به

هاي ها و سياستها به سرعت توان سازگاري با انواع حکومتسان، روسبوده است. بدين

کنند که تزارهاي جديد و قديم را دارند. برخي حتي از پوتين به عنوان يک تزار انتخابي ياد مي

ن او به رياست جمهوري وجود دارد. در واقع فرهنگ و سياست فرهنگي نوعي اجبار در برگزيد

يک حوزه توتاليتر در روسيه است که دوره کمونيسم آن را پايدار کرده است. در واقع فرهنگ 

گرا و اتوريته است که همواره سياست قدرت بر آن تأثيرگذار است و روسي يک فرهنگ قدرت

 (.Hosseini and Shokri Mqadam,2013:236)دهدآن را شکل مي

گيري سياست خارجي روسيه اين امر سبب شده تا مولفه فرهنگ ملي، نقا بسزائي در شکل

هاي سياست خارجي اين کشور توان ردپاي آن را در تمامي کنااي که ميداشته باشد، به گونه

ها و انگيزه تواند ارتياط ميان اهداف،مشاهده کرد. با مطالعه فرهنگ راهبردي اين کشور مي

هاي المللي اين بازيگر بزرگ را بهتر ديد و الگوهاي رفتاري آن را در مديريت بحرانهاي بينکنا

طلبانه، هاي ژئوپليتيک و نگاه توسعهالمللي همچون اوکراين و سوريه را ارزيابي کرد. ويژگيبين

گرايي الب، گفتمان ملياي شدن، اقتدارگرايي غانديشه قدرت بزرگي و تالش براي هژمون منطقه

هايي هستند که ريشه فرهنگ راهبردي ارتدوکس و تصور تهديد مولفه-روسي و هويت اسالو

گيري راهبردي و سياست خارجي فدراسيون دهند و در عين حال بر تصميمروسيه را شکل مي

 بندي گفتمان سياست خارجي ودر مفصل اند. در واقع روسيه،روسيه تأثير عميق داشته

ها گذاشته است. بر اين اساس روسيه سازي راهبردي خود، پايه را بر توجه به اين مؤلفهتصميم
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گرايي نرم و تأکيد بر در عرصه سياست خارجي، راهبردهاي همچون تعامل گزينشي، موازنه

چندجانبه گرايي، راهبرد قدرت بزرگ مدرن هنجارمند، اقتصادي کردن سياست خارجي، سياست 

محور در ، تقابل با بنيادگرايي و تروريسم و نيز نهادگرايي سياسي و امنيتي روسنگاه به شرق

اين مهم حتي در دوره  .(Zahrani and Shiravand,2017:131)منطقه اوراسيا را به کار بسته است

 رياست جمهوري پوتين تقويت شد و عناصر سياسي فرهنگ راهبردي روسيه يعني رقابت،

جويانه هديد خارجي به ويژه از جانب آمريکا و غرب و جسارت ستيزههاي تتهاجم و برداشت

همين مهم تأثير  (Hajiuosefi and Zolfaqari,2017:172)در مرزها به طور فزاينده تقويت شدند

 مستقيمي بر تالش مسکو براي بسط قدرت ژئواکونوميک خويا در منطقه اروپاي غربي داشت.

 . عوامل اقتصادي4-3

نظام حاکم بر اقتصاد روسيه نظامي را تجربه کرده که حالت اقتصاد دستوري که در اين ميان 

هاي اقتصادي، کنترل بازار نيروي کار و توزيع و بازتوزيع منابع را در دولت مالکيت همه دارايي

هاي اخير فرايند اختيار داشت به حالت اقتصاد آزاد يا اقتصاد بازار تغيير يافته است. در سال

ن و پيوستن به سازمان جهاني تجارت به روند تکامل اقتصاد آزاد در روسيه سرعت شدجهاني

ها مانند انرژي کنترل اي بخشيده است. هرچند که به دليل اهميت راهبردي برخي از حوزهويژه

داري دولتي در ها افزايا يافته و به نوعي نظام سرمايهو دخالت دولت بر سازوکار اين حوزه

اي جدي وابسته به درآمدهاي قتصادي شکل گرفته است. اقتصاد روسيه، به گونههاي ااين بخا

انرژي است. نفت و گاز بيا از نيمي از ارزش صادرات روسيه را به خود اختصاص داده و 

درصد از کل ارزش صادرات نفت و گاز روسيه را به خود 80فرآوردهاي نفت و گاز نزديک به 

در عين حال انرژي به عنوان يکي از عوامل . (and Nelson,2020:28 Welt)اختصاص داده اند

کليدي در شکل دهي به روابط خارجي روسيه مورد توجه فزاينده قرار گرفته است. روسيه عالوه 

گرفتن کنترل توليد و انتقال نفت و گاز بر صادرات گاز و نفت، تالش فراواني براي به دست

  .(Yari,2015:260)همسايگان خود دارد

هاي غرب نيز توانست در مقابل فشارهاي خارجي، ايستادگي قابل قتصاد روسيه در مقابل تحريما

قبولي داشته باشد. سطم پايين بدهي خارجي، نرخ اشتغال باال و همچنين تالش براي نقا ساير 
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ها در درآمدهاي اقتصادي، توانست روسيه را در برابر تحريم مقاوم سازد. عالوه بر اين، بخا

صاد روسيه به دليل برخورداري از آخاير ارزي بزرگ و همچنين شناور کردن نرخ ارز، توانست اقت

 .(Hedayati shahidani,2018:156-157)هاي خارجي نجات دهداقتصاد خود را از تکانه

هايي است که پوتين از سال داري در روسيه، سياستعلل اصلي پايداري چنين نظام سرمايه

است. بسياري از کارشناسان اقتصادي وجود دو نوع نظام اقتصادي متفاوت  در پيا گرفته 1999

دانند. به در اقتصاد روسيه را از جمله داليل موفقيت اين کشور در معادالت اقتصادي جهان مي

هاي کليدي اقتصاد، ريسک و نوسانات داري دولتي در بخابيان ديگر نظام اقتصادي سرمايه

و مالي را در اين کشور به حداقل رسانده است که اين امر به معناي هاي پولي ناشي از بحران

-Rasolinejad,2015:113)کاها انحراف از مسير توسعه و در نتيجه ثبات اقتصادي شده است

داري دولتي سبب شده، پيامدهاي منفي قابل توجهي نيز براي در عين حال نظام سرمايه (.114

 توان به موارد آيل اشاره کرد:جمله مي اين کشور به همراه داشته که از آن

ها . بخا خصوصي در حوزه اقتصادي از توان چندان زيادي برخوردار نيست و اکثر شرکت1

 هاي اقتصادي بزرگ وابسته به دولت هستند.و بنگاه

.اتکا دولت به درآمدهاي سرشار نفت و گاز و وابسته نبودن دولت به درآمدهاي مالياتي موجب 2

عي دولت رانتير شده که نتيجه آن، افزايا قدرت دولت در برابر تضعيف جامعه مدني ايجاد نو

 بوده است.

هاي درآمدي و وابستگي به مناصب و مشاغل دولتي باعث تقويت نقا . استفاده از رانت3

 (.Bahman,2015:46-47)ها در اقتصاد و ساختار سياسي روسيه شده استاليگارش

 اين. است جهاني روند بر تاثيرگذاري و نفوآ کسب دنبال به خود، اقتصاد بازسازي با روسيه

 هجومي، خارجي سياست يک نهادن بنا با او و شد دنبال پوتين جمهوري رياست دوران در مسئله

 سياست در قدرت و اقتدار روسيه، به هم و نمود مطرح روسيه ملي قهرمان عنوان به را خود هم

 خارجي سياست در مناسبي جايگاه به را روسيه توانست وتينپ دوران اين در. شد داده خارجي

  .(Talebiarani,2007:22)برساند
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 . ژئوپليتيک4-4

ها به عنوان اصل کاردينال در اي هميشه براي روسالمللي و قارهدرک ژئوپليتيک از واقعيات بين

محيط  سياست خارجي مطرح بوده و به همين روي در سياست خارجي روسيه در رابطه با

ها همواره رابطه ديالکتيکي بين ژئوپليتيک و اقدامات اين کشور مشاهده الملل در طول سدهبين

المللي ينبپس از فروپاشي شوروي، هم نظام و هم نظم  .(Azami and et al,2018:33)شده است

در  (Seifzadeh,2004:15)چنان متحول شد که روسيه را از سير تند تحوالت جهاني خارج نمود

اين ميان بايد اآعان نمود که با فروپاشي نظام دوقطبي و اتحاد جماهير شوروي، روسيه توان و 

ي جوارهمي شوروي را ندارد اما با توجه به عضويت آن در سازمان ملل متحد، هاسالاثرگذاري 

)از ژاپن، چين، آسياي مرکزي، درياي جهاني از جغرافياي اگستردهو درگير بودن در عرصه 

تا حوزه بالتيک( و نيز امکان حمايت و تقويت نظامي  زر، قفقاز، درياي سياه، شرق اروپاخ

يرگذاري دوري و نزديکي آن به آمريکا، براي آمريکا، تأثي مخالف آمريکا، هنوز هم هادولت

اين ميان،  رد (.Karami,2012:73)ناشدني استالملل انکارينبغرب و ساير بازيگران سياست 

قفقاز و آسياي مرکزي، خاورميانه و اروپا از جمله مناطقي هستند که در زمينه  مناطقي چون

 کنند. يممديريت و راهبري سياست خارجي روسيه نقا بسيار مهمي ايفا 

ين ترمهمامنيتي و اقتصادي اين مناطق از جمله  -بدين معنا که تحوالت و روندهاي سياسي

راي مثال اهميت سياسي اقتصادي و نظامي منطقه در سياست خارجي روسيه است. ب عوامل مؤثر

فوآ خود بداند و با خارج نزديک دانستن آن، نسبب شده است که روسيه همچنان آن را حوزه 

ي رقيب شود. از جمله مصاديق عيني و بارز اين سياست را بايد در چگونگي هاقدرتمانع نفوآ 

ها ويا قلمداد کرد. پيگيري اين سياستمقابله روسيه با گسترش ناتو در قلمرو ژئوپليتيکي خ

هاي منجر به بروز رفتارهاي تهاجمي از اين کشور در پرونده اوکراين و همچنين تشکيل ائتالف

 Dorj)اي براي جلوگيري از تسري الگوي ناتو به محدوده حياتي ژئوپليتيکي روسيه شودمنطقه

and et al,2018:26 ). 

ين کرده، دوم منافع سياسي تضمت که نخست امنيت خود را روسيه با حفظ اين مناطق، قادر اس

اهرمي عليه  مثابهبهتواند از آن يمين کند و سوم با تسلط بر بازار انرژي تأمو اقتصادي خود را 
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از همه اينکه با حفظ مناطق اطراف خود، از نفوآ رقبا به خودسازي از  ترمهمغرب بهره جويد و 

 ,Ahmadian and Qholami)ي احياي قدرت گذشته فراهم آورددرون بپردازد و زمينه را برا

عامل ژئوپليتيک، پيشران سياست خارجي  نظران معتقدند،واقع عمده صاحب رد (.2009:18

بنابراين بايد  .(Kolaee and Abedi,2018:1)روسيه در بازگرداندن و احياي قدرت شوروي است

وسيه و همچنين محيطي که روسيه در آن قرار يشينه تاريخي رپگفت عنصر ژئوپليتيک به دليل 

 بر اساسي نفوآ هاحوزهگرفته، تأثير مستقيمي بر سياست خارجي روسيه دارد. روسيه با تعريف 

ي متناسب با هاکنامرزها و قلمروها جغرافيايي، سياست خارجي خويا را تعريف کرده و 

چهارگانه در روابط ژئواکونوميک روسيه هاي در نمودار آيل، روابط مولفه کند.يمهريک را اتخاآ 

 نشان داده مي شود. 

 هاي اثرگذار بر روابط ژئواکونوميک روسيهمؤلفهنمودار  (:2شكل)

 
هاي چهارگانه روابط ژئواکونوميک روسيه در تعامل چندسويه با مولفه ،2مبتني بر مدل شماره 

باتوجه به آنچه پيرامون هر يک از  گيرد.اقتصاد، مکان جغرافيايي، فرهنگ و ژئوپليتيک شکل مي

هاي فرهنگي منحصربه فرد خود که مسکو به دليل ويژگي اين عوامل چهارگانه در باال آکر شد،

گرايي و در عين حال ميل به شناسايي از سوي غرب به عنوان بخشي از تمدن تمايل به قدرت
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ته باشد. اين مهم به ويژه زماني طور خاص داشاي با اروپا بهغرب، تالش مي کند تا روابط حسنه

هاي غرب اروپا را مورد بررسي قرار داده شود. در شود که روابط روسيه با دولتتر ميپررنگ

مقابل، بيم و هراس ژئوپليتکي از گسترش تهديدها از مرزهاي غربي سبب شده تا مسکو رويکرد 

داري نين محيطي، اقتصاد سرمايهد. در چرونده در اين محيط جغرافيايي داشته باشتهاجمي و پيا

آفريني بخا خصوصي، دولتي مسکو نيز مزيد بر علت شده تا اين کشور فارغ از هرگونه نقا

با قدرت اقتصادي خود، تهديدهاي ژئوپليتيکي را به حداقل برساند. اين تهديد و همزمان قدرت 

شور ضمن تأسيس هاي گسترده جغرافيايي سبب شده تا اين کاقتصادي، در کنار دسترسي

هاي نظامي در شرق اروپا، با احداث خط لوله، توازن قدرت ژئواکونوميک را در اروپا به پايگاه

هاي اروپاي غربي مورد توجه نفع خود تغيير دهد. در ادامه رفتار ژئواکونوميک روسيه با قدرت

 گيرد:قرار مي

 تجزيه و تحليل.5

اي روند، نقا ويژههاي سنتي در قاره اروپا به شمار ميدرتبريتانيا و فرانسه که ق ايتاليا،آلمان،

 گيرد. کنند که در ادامه مورد بررسي قرار ميدر سياست ژئواکونوميک روسيه ايفا مي

 آلمان. 5-1

بود که دو  بينيياقابل پ يسختپس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و وحدت دو آلمان، به

برلين فراز و -ه در ابعاد مختلف پيا بروند. روابط مسکوسرعت به سمت روابط حسنکشور به

فرود بسياري را از همگراي تا واگرايي و از روابط حسنه تا جنگ پشت سر گذاشته است. اصل 

برلين بوده است -روابط مسکو کنندهيمنفوآ يکديگر همواره تنظ يهاشناسايي متقابل حوزه

(Kiani,2011:157 .)ن سياست را تضمين کرده است، نياز دو کشور به آنچه تداوم اي حالينباا

 انرژي بوده است. يژهوهمکاري در عرصه اقتصادي و به

داليلي چند در اين زمينه وجود دارد که  گاز و نفت آلمان است. کنندهينتأم ينترروسيه بزرگ

ند که ها قرار دارروس سويکبه استحکام روابط دو کشور در زمينه انرژي منجر شده است. در 

چه به لحاظ اقتصادي و چه سياسي وابستگي شديدي به صادرات گاز به اروپا دارند و در سوي 

عنوان يک کشور صنعتي بزرگ، پيشگام در اتحاديه اروپا، ميزباني ديگر کشور آلمان هست که به
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اقتصادهاي دنيا، وابستگي روزافزوني به  ينترمختلف جهاني و يکي از بزرگ يهااز شرکت

فسيلي دارد. اين در حالي که است که خاک آلمان از نظر برخورداري از  هاييدات انرژوار

 ياآخاير انرژي بسيار فقير است و لذا برلين به منظور توسعه صنعتي و اقتصادي خويا چاره

برلين به دو دليل مهم، به روسيه  رسديلذا به نظر م .(Kilic,2014:37)جز واردات انرژي ندارد

: نخست آنکه روسيه در جوار اروپا قرار دارد نگرديمنبع تأمين امنيت انرژي خويا م به عنوان

گزينه براي انتقال انرژي به آلمان است. دوم آنکه روسيه نسبت به اکثر کشورهاي  ينترو باصرفه

تر است و خاورميانه که از منابع سرشار انرژي برخوردارند، باثبات فارسيجواقع در خل

(Abolhasanshirazi,2010:112)  اين در حالي است که با توجه به تصميمي که دولت آلمان

دارد، تقاضاي برلين براي افزايا واردات  2022تا سال  يامبني بر توقف توليد انرژي هسته

 يهاشرکت ينتربزرگ (.Koyama,2010:1)انرژي در کوتاه و بلندمدت افزايا خواهد يافت

تي خود را تغيير داده و به شرکاي راهبردي جديدي براي تجار سندانرژي آلمان، بايد 

عنوان هاب شمالي احتياج خواهند داشت. اين به نفع گازپروم است که بر آلمان به گذارييهسرما

کننده براي تحويل انرژي به اتحاديه اروپا تمرکز کند و بتواند در بازار جذاب مصرف

 کند. گذارييهسرما

 توانديدر کوتاه و بلندمدت نم هاي کنوني بايد گفت که افزايا تقاضايالبته با توجه به روند 

آلماني نيازمند شرکاي راهبردي  يهاتر در آينده بيانجامد. شرکتگسترده هاييلزوماً به همکار

همکاري  گذارييهسرما يرپذ يدتجد هاييتوزيع برق و انرژ هاييستمهستند که بتوانند در س

بر حفظ انحصار ترانزيت و قراردادهاي بلندمدت سبب شده تا نتواند کنند. تمرکز گازپروم 

براي اجراي اين سياست باشد. عالوه بر اين، تغييرات در بازارهاي انرژي  ينانياطمشريک قابل

انرژي توسط  گذاريياستس يو همچنين آزادساز يلدر زمينه ال ان جي و گازش يژهوجهان که به

 يريپذگيني بر اين روابط خواهد داشت. با توجه به عدم انعطافکميسيون اروپا پيامدهاي سن

عنوان گازپروم و تقاضاهاي جديد در بازار انرژي آلمان، روسيه در حال از دست دادن برلين به

  (.Meister,2012:6)حامي بزرگ انرژي خويا در اتحاديه اروپا است

شرکت آلماني نيز  سيلي آلمان است،ف هاييانرژ کنندهينتأم ينترطور که روسيه، بزرگهمان
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سهم را در  ينتراين کشور بزرگ يهانقا پررنگي در صنعت و اقتصاد روسيه دارند. شرکت

ميان چندين کشور بزرگ در اقتصاد روسيه دارند و آلمان پس از چين، دومين شريک بزرگ 

ت پترزبورگ را از درصد از اقتصاد شهر سن 26آلماني بيا از  يهاتجاري روسيه است. شرکت

بعدي قرار دارند  يهاها قزاقستان و کره جنوبي در ردهآن از اند و پسدر دست گرفته

(Владимировна,2014:36.) ترين هاي گذشته بزرگها عالوه بر اينکه طي سالآلمان

 ,Mosavi shafaee and et al)صادرکننده کاال به روسيه در ميان اعضاي اتحاديه اروپا بوده 

. به طور کلي نيز بعد از چين، دومين مبدأ واردات کاال براي روسيه (2013:119

در  يژهوها بهژرمن .(https://tradingeconomics.com/russia/imports-by-country)است

يک پروژه توليد  2007رند. براي مثال در دسامبر صنعت نفت و گاز روسيه، حضور پررنگي دا

گاز در سيبري براي استحصال گاز طبيعي عملياتي شده است که متعلق به يک شرکت آلماني 

 ينتراست. ميدان گازي روژنوي روسکوي که در شمال شرق مسکو واقع شده، يکي از بزرگ

تر و شايد بتوان گفت . پروژه مهمدشويها توسعه داده مآخاير گاز طبيعي است که به دست آلمان

دوجانبه دو کشور در توسعه آخاير انرژي به احداث خط لوله  هاييعرصه همکار ينترمهم

استريم  دي قوي پروژه نورم. گردهارد شرودر صدراعظم پيا آلمان حاگردديم استريم باز دنور

کشورهاي ترانزيت بود. اين  دور زدن ينچنمنظور تأمين هرچه بهتر عرضه گاز به آلمان و همبه

درحالي بود که اين قرارداد تنها دو هفته قبل از انتخابات پارلماني آلمان که شرودر را به عنوان 

شرودر دولت آلمان انجام پروژه نورد  يريگصدراعظم برکنار کرد، به انجام رسيد. قبل از کناره

احداث خط همچنين  (.Abolhasanshirazi,2010:110)يورو تضمين کرد ميليونيکاستريم را با 

وضوح نشان از نقا پررنگ سياست ژئواکونوميک در سياست خارجي لوله نورد استريم به

تا نقا غيرقابل جايگزيني در اقتصاد اول اروپا  کنديروسيه در قبال آلمان دارد. روسيه تالش م

خود اميدوار باشد. اين  هايياستبه کارآمدي هرچه بيشتر س توانديايفا کند و از اين حيث م

اقتصادي، با دور زدن خطوط لوله موجود در  يهانظر از توجيهات و استداللخط لوله صرف

طور مستقيم از روسيه و از آلمان را به يازن لهستان، اوکراين و کشورهاي حوزه بالتيک، گاز مورد

. نتيجه سياسي اين رسانديکنندگان آلماني و اروپايي مطريق بستر درياي بالتيک به دست مصرف

https://tradingeconomics.com/russia/imports-by-country
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بدون ايجاد مزاحمت براي آلمان و بدون نگراني از  توانديقرارداد اين است که دولت روسيه م

عنوان ابزاري سياسي تکرار بحران انرژي در اروپا از عرضه انرژي خود به کشورهاي شرق اروپا به

 مکان متغير (.Kiani,2012:157)در جهت تحکيم موضوع خود در اين منطقه بهره جويد

 روابط تا شده سبب انرژي، صادرات زمينه در روسيه باالي پتانسيل کنار در جغرافيايي

 .شود تقويت پيا از بيا لوله، خط اين احداث با آلمان با روسيه ژئواکونوميک

 خط لوله نورد استريمنقشه  (:3شكل)

 
ان، تالش براي تأثيرگذاري بر يکي از اهداف مهم روسيه از توسعه روابط با آلم رسديبه نظر م

در اتحاديه اروپا است. با توجه به اينکه آلمان، قدرت اقتصادي اول اروپا  گيرييمفرايند تصم

تا با تقويت  کنديبوده و از نفوآ بسيار بااليي در اتحاديه اروپا برخوردار است، لذا مسکو تالش م

 کالن اين اتحاديه تأثير بگذارد. هايياستدر حوزه انرژي، بر س يژهوروابط با اين کشور به

کشورهاي  هاييعنوان نمونه، آلمان اساساً مايل به کمک مالي و يا بخشودگي برخي از بدهبه

ها فشارهاي اين کمک دانديمقروض جنوب اروپا در جريان بحران مالي کنوني نيست، چون م

واسطه صاد اروپا است، ليکن بهاقت ينترعنوان بزرگعمدتاً بر دوش اين کشور به هايتو حما

انتظارات و فشارهاي سازمان و کشورهاي عضو، مجبور به تن دادن به آن است. در مقابل اتحاديه 

اروپا که به داليل مختلف اقتصادي، سياسي و امنيتي خواسته است تا در مقابل روسيه موضع 

ال اتحاديه اروپا در خصوص رو شده است. انفعدر پيا بگيرد، با مقاومت آلمان روبه يترسخت

و يا قطع صادرات گاز روسيه به اوکراين از اهم  2008حمله نظامي روسيه به گرجستان در اوت 
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يکي ديگر از اهداف سياست ژئواکونوميک روسيه در ارتقاي  (.Kiani,2013:160)اين موارد است

و همچنين  هايمي تحربا آلمان، تالش براي از بين بردن و يا تضعيف اثرگذار هايسطم همکار

اتحاديه اروپا در قبال رفتارهاي مسکو بوده است. به دليل  هاييريگتغيير مواضع و جهت

بود که  ييهاوابستگي شديد آلمان به واردات گاز از روسيه، اين کشور از جمله اولين دولت

به اينکه  اقتصادي عليه روسيه پس از بحران کريمه برآمد. با توجه هاييمدرصدد کاها تحر

عنوان ابزاري براي مهار اروپا سيستم دفاعي خود را بر ناتو استوار کرده و آمريکا نيز از آن به

يک جنگ سرد ميان ناتو و  يريگروسيه استفاده خواهد کرد، بدترين سناريو براي آلمان، شکل

يه خواهد شد. هرگونه تقابلي ميان اروپا و روسيه سبب تجزيه اتحاد رسدياست. به نظر م روسيه

شدت خواستار حفظ يکپارچگي اتحاديه اروپا است چراکه در اين در حالي است که آلمان به

. در واقع شوديدرآمد ناخالص داخلي اين کشور از صادرات به اتحاديه عايد م چهارميکحدود 

 باشد. ازبه معناي پايان اتحاديه  توانديبا توجه به شکنندگي اتحاديه اروپا، فشار جنگ سرد م

گونه تقابلي با روسيه را از بين ببرد و در اين راستا يا بايد تا هر کنديرو منافع آلمان اقتضا ماين

يکي ديگر از ابعاد  .(Friedman,2016:2)ها را لغو کنندآن يکلرا کاها داده و يا به هايمتحر

 ئوکالچرال، دنبال کرد.در بستر معادالت ژ سياست ژئواکونوميک روسيه در قبال آلمان را بايد

نسبتاً  هايياستتالش فزاينده روسيه براي شراکت راهبردي با آلمان در زمينه انرژي ريشه در س

در ميانه  کوشديهمسوي اين کشور با مسکو دارد. در سطم اروپا، آلمان تنها کشوري است که م

انگليس از سياست  يارعسنتي فرانسه براي استقالل سياسي از آمريکا و پيروي تمام يطلبجاه

جهاني اين کشور بايستد. در سطم جهاني نيز اين دومين کشور بزرگ صادرکننده کاال در جهان 

واشنگتن قلمداد شود. روسيه  يارعمايل نيست تا همچون پکن تنها قدرتي اقتصادي و تابع تمام

شوراي امنيت ملل که با آلمان دارد، خواستار عضويت اين کشور در  اييژهواسطه روابط وبه

است تا از اين طريق بهتر بتواند قدرت آمريکا را در شوراي امنيت به چالا بکشد. از سوي 

مربوط به سياست  هايگيرييمدر تصم حضورديگر آلمان نيز براي پيشبرد سياست جهاني خود و 

ياز حمايت و استقبال روسيه و چين به عنوان دو عضو دائم شوراي امنيت ن بر المللينب

طور خالصه بايد گفت سياست ژئواکونوميک نقا بسيار به .(Kiani,2012:138-154)دارد
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تا با معرفي  کنديدر سياست خارجي روسيه در قبال آلمان دارد. روسيه تالش م ياکنندهتعيين

ر انرژي آلمان، از تأثير، نفوآ و جايگاه اين کشور د يناناطمعنوان يک منبع باثبات و قابلخود به

 هايياستعنوان اقتصاد اول اروپا، مخالف با ساستفاده کند. آلمان به الملليينو ب ياسطم منطقه

در اقتصاد  توانديو پيشرفته که م يافتهستيزانه واشنگتن و در عين حال صنعت توسعهروس

ونوميک در سياست ژئواک هاينهگز ترينيچندان مطلوب روسيه مفيد باشد، به عنوان يکي از اصلنه

اين عوامل سبب شده تا روابط روسيه و آلمان در مقايسه با ديگر  .روديروسيه به شمار م

کشورهاي اروپايي متفاوت بوده و به طوري که روابط دو کشور دو طول چند دهه گذشته، 

لذا با وجود برخي  .(Karkhiran and et al,2021:80)همواره تأثيرگذار و عميق بوده است

به رشد  رو گي منافع، روابط روسيه با آلمان، به طور مشخصي،يدبه دليل درهم تن ها اماچالا

درهم تنيدگي متغيرها در روابط ژئواکونوميک  در نمودار آيل، .(Sadripour,2011:73)خواهد بود

 شود.روسيه با آلمان مشاهده مي

 شماتيک روابط ژئواکونوميک روسيه با آلماننمودار  (:4شكل)
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شود، در روابط ژئواکونوميک روسيه و آلمان، هر چهار مشاهده مي 4ر که در نمودار طوهمان

متغير کليدي، نقا مهمي بر عهده دارند. در واقع توسعه همزمان چهار متغير کليدي در روابط 

به  رغم فشارهاي سياسي خارجي، روابط روند روسياسي و اقتصادي دو طرف شده تا علي

نکته کليدي در تحليل روابط ژئواکونوميک روسيه با آلمان، متغير مکان رشدي را داشته باشد. 

طور که در چارچوب نظري مقاله، بررسي شد، شدت اثرگذاري اين متغير، جغرافيايي است. همان

پذير کننده بوده است. در واقع قرابت جغرافيايي، روسيه با آلمان که از مسير دريايي امکانتعيين

، شرايط را براي رشد روابط سياسي و اقتصادي فراهم کرده، سبب شده تا نکهعالوه بر اي شده،

هاي سياسي و امنيتي در اروپاي شرقي، مسير خط لوله خود در روسيه بتواند فراسوي بحران

شمال اروپا را با موفقيت عملياتي سازد. اين در حالي است که اگر آلمان در موقعيتي غير از 

و اين سطم از قرابت جغرافيايي ميان دو کشور وجود نداشت، وضعيت کنوني قرار داشت 

توان مدعي شد که اکنون، روابط سياسي و اقتصادي آلمان با روسيه نيز وضعيت ديگري مي

 داشت.

 فرانسه. 5-2

 ييها در سياست ژئواکونوميک خويا در قبال اتحاديه اروپافرانسه کشور ديگري است که روس

و  ييدارند. قدرت اقتصادي و سياسي اين کشور در اتحاديه اروپا نسبت به آن اييژهتوجه و

برخالف انگليس در کنار نياز اين کشور  متحدهياالتاز ا يروتمايل سنتي اين کشور به عدم دنباله

براي  اييژهبه مسأله انرژي سبب شده تا مسکو در سياست ژئواکونوميک خويا حساب و

اما عمق وابستگي  کنديبه آلمان، گاز کمتري از روسيه وارد م فرانسه اگرچه نسبت پاريس باز کند.

اين کشور به گاز روسيه بيا از آلمان است. اساساً روابط اقتصادي دو کشور به گونه فاحشي 

است. در حالي که آلمان به دليل توان صنعتي و صادراتي خويا توانسته  طرفهيکنامتقارن و 

دل کند اما فرانسه از چنين مزيتي برخوردار نيست. اگرچه تراز تجاري خويا با روسيه را متعا

به انرژي روسيه  هايفرانسه در ميان کشورهاي عضو اتحاديه اروپا يکي از کمترين ميزان وابستگ

تمايلي هم به البي براي ايجاد يک راهبرد مشترک انرژي در اتحاديه اروپا  حالينرا دارد اما درع

اند و صدراعظم در روسيه کرده گذارييهتالش فراواني براي سرمافرانسوي  يهاندارند و شرکت
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پوتين وارد کرده است  هايياستمراتب تندتري را به سمراتب انتقادات بهآلمان به

(Mendras,2013:5). يکاريکي از داليل مهم رفتارهاي توأم با احتياط و محافظه رسديبه نظر م 

ا روسيه دانست. در اروپاي غربي فرانسه و ايتاليا دو پايگاه فرانسه را در رابطه سنتي اين کشور ب

از جمله معماران اصلي  به گونه اي که فرانسه در کنار آلمان و ايتاليا، اند.اصلي نفوآ روسيه بوده

 يامجموعه .(Seddiq and et al,2016:164)رودسياست خارجي اروپا در قبال روسيه به شمار مي

نفوآ روسيه در اين دو کشور تقويت شود. ابتدا بايد به تأثير صبغه غالب شده تا از عوامل سبب

روسفيل حزب کمونيست فرانسه در جامعه روشنفکران اين کشور اشاره کرد و در وهله دوم نيز 

عدم منازعه تاريخي يا وابستگي مستقيم اقتصادي به اين کشور اشاره کرد. روسيه همچنين در 

و  کردياز جبهه ملي اين کشور به رهبري مارين لوپن حمايت مصحنه سياست داخلي فرانسه 

فرانسه بهره جسته است  هايياستاز کارت نفوآ خويا در اين حزب براي اثرگذاري بر س

(Laruelle,2015:2.) هيبردي جنگ تا است درصدد واقع در احزاب اين از حمايت با روسيه 

 (.Samoudi Pilehroud,2019:50)ببرد پيا موثري طور به را غرب عليه خويا

کنند. از الملل حمايت ميگرايي در نظام بيندر واقع هم فرانسه و هم روسيه از ايده چندجانبه 

سازي پوتين بوده و معتقدند روسيه يک هاي به شدت متأثر از سياست ثباتاين حيث فرانسوي

فرانسه، به تجميد از  شريک ارزشمند براي اين کشور باشد. از سوي ديگر، بسياري از نخبگان

المللي معرفي پوتين پرداخته و وي را آخرين سياستمدار واقعي در عرصه نظام بين

 (.Gomart,2007:148)کنندمي

فرانسه از تداوم روابط خود با روسيه، تقويت جايگاه خويا در  هاييزهدر عين حال يکي از انگ

کند و به دنبال اتحاديه اروپا دنبال مي طلبي سنتي خود رافرانسه، جاهاست.  المللينسياست ب

طور که همان. (Taeb and et al,2008:60)تشکيل يک قطب قدرت اروپايي به رهبري خود است

تا  کنديپوتين، فرانسه تالش م هايياستدر باال بدان اشاره شد، به دليل موقعيت روسيه و س

 (.Leonard and Popescu,2007:31)مقابل هژموني آمريکا قد علم کند کمک روسيه در

اي ميان برد و به طور مثال بايد به رفتار فرانسه در قبال خروج آمريکا از پيمان نيروهاي هسته 

تواند بر نفوآ آمريکا تالش براي تشکيل ارتا مستقل اروپايي اشاره کرد که به طور مستقيم مي



228  1402 بهار، اولم، شماره فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال نوزده ____________________________

 ي روابط با روسيه در واقعمکرون با سياست ارتقا. (IRIB,2018:7)در اروپا تأثيرگذار باشد

 کندمي سعي روسيه اين، بر کوشد تا فرانسه را از کنترل ژئوپليتيک آمريکا خارج کند. عالوهمي

 آلماني و فرانسوي مقامات چراکه. شود ناتو گسترش از مانع آلمان، و فرانسه با روابط تقويت با تا

 زمينه اين در آمريکا ويکردهاير مخالفت و هستند روسيه و ناتو همکاري دنبال به بيشتر

توان به مخالفت فرانسه با استقرار سپر به طور مثال مي .(Ebrahimi and et al,2017:12)هستند

روسي در دهد فرانسه از رويکردهاي ضددر لهستان اشاره کرد که نشان مي دفاع موشکي آمريکا

 .(Valizadeh and et al,2021:154)کنداروپا حمايت نمي

ريزي کرده و هاي مکرون اين است که بتواند سياست خارجي مستقلي پيه ديگر انگيزهاز جمل

کند تا در اقتصاد روسيه نقا مهمي به رهبر اروپا تبديل شود. به همين دليل که فرانسه سعي مي

ميليارد دالر  15گذاري فرانسه در اقتصاد روسيه به بيا از ايفا کند. از اين حيث حجم سرمايه

   .(Olech,2020: 6-7)رسدمي

اهداف و مقاصد سياست ژئواکونوميک روسيه در قبال کشور فرانسه را بايد همسو با آلمان 

دانست. در واقع روسيه در اروپاي غربي که کشورهاي ثروتمندي همچون فرانسه، آلمان، انگليس 

سياست ژئواکونوميک  قرار دارند، با اهداف نسبتاً مشابه و با سطم متفاوتي از نفوآ و تأثيرگذاري

ها به لحاظ سياسي رفتارهاي نسبتاً تندتري در است. در حالي که آلمان گرفتهياخويا را در پ

ها قرار دارد. اما فرانسه در اين زمينه تحت نفوآ و سيطره البي روسفيل کننديقبال روسيه اتخاآ م

ه است. در حالي که آلمان مراتب بيا از فرانساز سوي ديگر حجم واردات آلمان از روسيه به

داشته باشد، اما فرانسه تا ميزان بااليي انرژي  ياتا وابستگي کمتري به انرژي هسته کنديتالش م

درصد از نياز خود را  24تأمين کرده و لذا تنها  ياهسته هاييروگاهنياز خود را از طريق ن مورد

با روسيه  تواننديکشور نسبت به اينکه م . با اين حال هر دوکندياز گاز وارداتي روسيه تأمين م

 (.Francis,2009:24)نظر دارنددي داشته باشند، اتفاقدر زمينه انرژي يک شراکت راهبر

سياست ژئواکونوميک روسيه در قبال فرانسه به ويژه در دوره مکرون سبب شد تا اين کشور 

منطق ژئوپليتيک فرانسه در اين  مانع از گسترش اتحاديه اروپا به مقدونيه شمالي و آلباني شود.

زمينه جلوگيري از به خطر افتادن منافع روسيه بود. اين در حالي بود که رئيس جمهور مقدونيه 
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شمالي، اصالحات متعددي را براي پيوستن به اتحاديه اروپا انجام داده بود و از اين حيث عالوه 

هاي سياسي محدود کرد، سبب بروز ناآرامي بر اينکه اهرم نفوآ اتحاديه اروپا را در مقدونيه شمالي

اين در حالي است که مسکو در روابط با اروپاي غربي و به   .(Salem,2020:2)در مقدونيه شد

کند کند. در واقع مسکو تالش ميويژه فرانسه، سياست موازنه ژئوپليتيک با چين را نيز دنبال مي

ي غربي، در برابر نفوآ چين مستقل و قدرتمند هاهاي ژئوپليتيک با قدرتتا با برقراري ائتالف

  .(Klijn and Deen,2020:2)عمل کند

طور دهد. در اين نمودار، همانشماتيک روابط دو طرف را به خوبي نشان مينمودار ، (5شکل)

دهنده اهميت شود، متغير اقتصادي به صورت خط فاصله نمايا داده که نشانکه مشاهده مي

عامل ديگر است. در واقع روابط روسيه و فرانسه، کمتر سويه اقتصادي  کمتر آن نسبت به دو

عامل توسعه روابط دوجانبه شده  امنيتي، -داشته و بيشتر بسترهاي فرهنگي و انگيزه هاي سياسي

هاي سياسي در فرانسه است. اين مهم سبب شده تا روابط روسيه و فرانسه، تحت تأثير گفتمان

هاي ژئوپليتيکي قوي در توسعه و خيز شود. اگرچه فرانسه داراي انگيزهقرار گرفته و دچار افت 

روابط با روسيه بوده و جامعه روشنفکري فرانسه نيز حامي آن است، اما سطم وابستگي متقابل 

همچنان به عنوان يک نقطه ضعف باقي مانده است. اين  اقتصادي نه چندان قابل توجه دو طرف،

توانند از متغير مکان جغرافيايي نيز دراين لمان، فرانسه و روسيه نميدر حالي است که برخالف آ

 هاي ژئوپليتيک است.انگيزه برداري کنند. لذا عنصر کليدي در روابط دو طرف،زمينه بهره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



230  1402 بهار، اولم، شماره فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال نوزده ____________________________

 شماتيک روابط ژئواکونوميک فرانسه و روسيه(: نمودار 5شكل)

 
 ايتاليا. 5-3

کاي روسيه در اتحاديه اروپا است. اين کشور چهارمين شريک تجاري شر ينترايتاليا يکي از مهم

ها در اتحاديه اروپا است. ايتاليا حتي يکي از حاميان ابتکارهاي امنيتي روسيه روسيه و سومين آن

در اروپا است. وجه مهم همکاري دو کشور و آنچه توانسته به تحکيم روابط دو کشور کمک 

ي است. ايتاليا به دليل اينکه از مواد خام کافي براي پشتيباني از صنايع کند، مناسبات در زمينه انرژ

شدت وابسته به صادرات توليدات خويا برخوردار نيست و از سوي ديگر اقتصاد اين کشور به

که مسکو هم  مند است. چراصنعتي و کشاورزي است، به همکاري با اين مسکو بسيار عالقه

 شرکت و هم يک بازار باثبات براي محصوالت ساخت ايتاليا است.انرژي اين کشور  کنندهينتأم

 1969ازار انرژي روسيه در سال بود که وارد ب ييهاايتاليا همچنين يکي از اولين شرکت يان

  .(Siddi,2012:75)شد

، تحت تأثير 2014هاي آمريکا عليه روسيه در سال يمتحراگرچه روابط دو کشور پس از اعمال 

هاي يهمکاري روابط خود را بازيافته و زودبهکاها يافت، اما دو کشور توانستند قرار گرفت و 

انرژي خود را گسترش دهند. در حال حاضر ايتاليا دومين واردکننده بزرگ گاز طبيعي از روسيه 
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تالش وافر رم براي حضور ثابت و پايدار در بازار  .(Prontera,2020:1)در منطقه اروپا است

سبب شده تا اين کشور از سوي اعضاي اتحاديه اروپا مورد انتقادهاي جدي قرار انرژي روسيه، 

تا نشان دهند که روابط دو کشور  اندکردهبگيرد. اين در حالي است که مقامات ايتاليايي تالش 

ي بر مواضع سياسي رم در قبال روسيه نداشته و ايتاليا به توجهقابلدر زمينه انرژي، تأثير 

رسد عامل مهمي که در توسعه روابط دو يمي اتحاديه، پايبند است. به نظر هاي جمعياستس

ير وزنخستيژه در زمينه انرژي نقا مهمي داشته، روابط بسيار نزديک و صميمانه وبهکشور 

سابق ايتاليا سيليو برلوسکوني با والديمير پوتين بوده است. اين روابط تا جايي است که 

پا خواست تا نيمي از بدهي اوکراين به روسيه پرداخت شود تا بتوان برلوسکوني از اتحاديه ارو

در واقع عامل روابط خارجي  (.Arbatova,2011:9-10)يافتدنامنيت انرژي اين کشور به مخاطره 

اين واقعيت است  دهندهنشانکه در مدل معنايي سياست ژئواکونوميک بدان اشاره شد، در اينجا 

توان به موانع محيطي و فشارهاي خارجي در يمکي روابط، که در صورت گستردگي و نزدي

کننده اين نزديکي روابط سبب شده تا ايتاليا، به نيروي البي سياست ژئواکونوميک غلبه کرد.

اي قدرت دارند هاي روسوفيل در ايتاليا تا به اندازهجريان روسيه در اتحاديه اروپا تبديل شود.

برد و مسکو روابط هاي خود را در اين اتحاديه پيا ميسياست ا،از طريق ايتالي که روسيه عمالً

کشور با اتحاديه اروپا تنظيم  خود را با کمک احزاب حاکم در اين

-https://per.euronews.com/2019/07/05/russiaputin-visiting-wants-italy-to-help-mend)کندمي

moscow-eu-ties).  اشتياق و تالش وافر رم براي مشارکت و همکاري با روسيه در خط لوله

جريان جنوبي نمونه اين مورد است. با توجه به اينکه خط لوله جريان جنوبي از کف درياي سياه 

کند، بسياري از اعضاي اتحاديه، نسبت به يمکشورهاي اروپايي گذشته و سپس گاز را وارد 

يکي از اعضاي  عنوانبهوجود، ايتاليا ين ا با. اندکردهيي اين خط لوله ابزار ترديد کار آاطمينان از 

کميسيون اروپا، تالش کرد تا با البي با ساير اعضا مانند بلغارستان، صربستان و ارتا، موافقت 

 جمله از  (.Smith,2010:10)کندي همکاري در خط لوله جريان جنوبي جلب اتحاديه را برا

 است، بررسي قابل ايتاليا به جنوبي جريان لوله خط احداث براي روسيه تالش در که مسائلي

 براي آمريکا توجه کانون در گذشته هايسال طي صوفيه. است بوده بلغارستان کشور رفتار کنترل

https://per.euronews.com/2019/07/05/russiaputin-visiting-wants-italy-to-help-mend-moscow-eu-ties
https://per.euronews.com/2019/07/05/russiaputin-visiting-wants-italy-to-help-mend-moscow-eu-ties
https://per.euronews.com/2019/07/05/russiaputin-visiting-wants-italy-to-help-mend-moscow-eu-ties


232  1402 بهار، اولم، شماره فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال نوزده ____________________________

 بازي به با تا کوشيدمي مسکو مقابل طرف در و بوده سياه درياي قهمنط در لوله خطوط گسترش

 جلوگيري سياه درياي منطقه در آمريکا ژئوپليتيکي نفوآ گسترش از کشور، اين گرفتن

 (.Monem and et al,2018:164)کند

رسد روسيه در سياست اين در حالي است که مبتني بر نيازهاي اتحاديه اروپا، به نظر مي

جنوبي را عملي کند چرا که در غير اين الش خواهد کرد تا، خط لوله جريان وميک تژئواکون

صورت، نقا ساير بازيگران در تأمين انرژي موردنياز اتحاديه اروپا، پررنگ خواهد 

در آيل نقشه جغرافيايي، خط لوله  .(Khorammi and Sheikh Mohammadi,2015:117)شد

آور و فشارهاي هاي سرسامط لوله در نهايت به دليل هزينهشود. اين خجريان جنوبي مشاهده مي

سياسي به شکست انجاميد. اين درحالي است که در روابط با آلمان به دليل قرابت جغرافيايي، 

 نورد استريم پروژه موفقي بود.
 جريان جنوبيخط لوله  (: نقشه6شكل)    

 
 

. ايتاليا از اندکردهابط خود با رم باز اي براي گسترش رويژهو، حساب هاروسرسد يمبه نظر 

ين به دليل چنهمو از اقتصادهاي برتر اتحاديه اروپا است و  مؤثراين حيث که يکي از اعضاي 

اي در توسعه و تحقق اهداف سياست خارجي يژهوتواند نقا يمعضويت اين کشور در ناتو، 
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ي هاپروژهمنافع اقتصادي ايتاليا در کند تا با جلب همکاري و يمروسيه ايفا کند. روسيه تالش 

ي رم را به خويا نزديک کند. اين امر سبب شده تا امروز، رم با امنطقههاي ياستسانرژي، 

اتخاآ يک سياست عملگرايانه، تالش کند تا موانع فرهنگي و سياسي که سبب تخريب روابط 

هرچه بهتر روسيه و اروپا را هموار  ميان اروپا و روسيه شده را از ميان بردارد و بتواند راه تعامل

سازد. عاملي که از نظر واشنگتن بسيار خطرناک است. مسکو همچنين از ايتاليا براي نوسازي 

ي هاپروژههاي پيشرفته اين کشور، يفناورکند و با استفاده از يمخويا استفاده  و اقتصاد صنعت

ي روسيه، به شکل خوبي هاتالشاين  کند. تمامييمنفت و گاز خويا را بهتر از گذشته اجرا 

کند يمشود. چرا که ايتاليا از سطم قدرت خويا ناراضي است و تالش يماز سوي رم حمايت 

خويا با کشورهاي بزرگ  دوجانبهي، روابط امنطقههاي يمانپتا ضمن حفظ تعهدات خويا در 

 Bonvicini)باشد لي داشته الملينبرا توسعه ببخشد و از اين طريق، نقا تأثيرگذاري در محيط 

and et al,2011:5-9.) ،گر قدرت ميان آلمان و فرانسه را در نقا موازنه ايتاليا، به طور سنتي

کند تا از و لذا روسيه سعي مي (Hadian and Shahnoori,2016:29)کنداتحاديه اروپا دنبال مي

در عين   ا در ايتاليا پيا برد.طريق تقويت روابط با اين کشور، نفوآ سياسي و اقتصادي خود ر

ها تبارها در ايتاليا، سبب شده تا اين گروه بتواند از هزار نفري روس 40حال حضور جمعيت 

ايي که برخي هاي دولت ايتاليا داشته باشد، به گونهنفوآ قابل توجهي در زمينه تعيين سياست

 .(Patalakh,2020:5)دهندايتاليا را اسب تروي روسيه در اروپا لقب مي
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 شماتيک روابط روسيه و ايتاليانمودار  (:7شكل)

 
دهد با وجود اينکه روابط روسيه و ايتاليا تحت تأثير سه عامل مهم ژئوپليتيک، نشان مي (7مودار)ن

هاي اما نگاه و رهيافت روسيه به اين کشور بيشتر داراي انگيزه ژئوکالچر و اقتصاد تکامل يافته،

رسد اگر ايتاليا نيز از قرابت جغرافيايي با ست. اين مهم در حالي است که به نظر مياقتصادي ا

تر و تأثيرگذارتري را در معادالت سياسي و امنيتي توانست نقا بزرگمي روسيه برخوردار بود،

ها فيايي است که با وجود تمامي تالشاروپا ايفا کند. نقص عمده روابط بيشتر در بعد مکان جغرا

 با شکست انجاميد.  2هاي سياسي دو طرف، در نهايت اجراي پروژه نورد استريم البيو 

 .  بريتانيا5-4

اي اما متخاصم است. در خصومت و تقابل بريتانيا با از نگاه مسکو، بريتانيا يک قدرت حاشيه

توان به هايي بارزي يافت. در بعد ژئوپليتيک ميتوان نمونهروسيه به ويژه در دوره پوتين، مي

 غربي اروپاي در آمريکا متحد تريناصلي روسي اخير بريتانيا اشاره کرد. بريتانيا،هاي ضدکنا

 ترينجدي روسيه، است آمده کشور اين يکپارچه بازنگري سند در. است روسيه با مقابله براي

 تالش ناتو دانمتح همکاري با بريتانيا و بوده آتالنتيک-يورو منطقه در بريتانيا امنيت عليه تهديد
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 جمله از(. Mills-Holland,2021:5)بدهند روسيه تهديدات به واحدي غربي پاسخ تا کندمي

 نظاميان از نفر 830 يگان رهبري داده، انجام روسيه تهديدات به پاسخ در لندن که اقداماتي

 عالوه. دانشده مستقر روسيه مرز از مايلي 100 مرز در نظاميان اين. است استوني در چندمليتي

 مشارکت لهستان در آمريکا حمايت تحت چندمليتي رزمي گروه در سنتي طور به بريتانيا اين، بر

 با مقابله براي اروپا در را اصلي نقابريتانيا،  که ساخت خاطرنشان بايد حقيقت در. است داشته

هاي سالاز سوي ديگر روسيه نيز طي  (.Mix,2021:12)دارد عهده بر روسيه تهاجمي اقدامات

اي انجام داده و متهم شده هاي جسته و گريختهگذشته، براي جدايي اسکاتلند از بريتانيا تالش

 نظر از اين حيث به (.Samoodi Pilehrood,2019:50)که به دنبال تجزيه قلمرو بريتانيا است

 شکاف ادايج بريتانيا، با هاهمکاري توسعه در روسيه راهبردي اهداف ترينمهم از يکي رسدمي

در عرصه فرهنگي و ژئوکالچرال نيز روابط . است روسيه ضد بر غرب ژئوپليتيکي مناسبات در

هاي بريتانيا، تثبيت وجود بحران در دو کشور تقابلي و دچار تضاد است. در حالي که رسانه

زده کنند تا مسکو را قدرتي روبه افول و بحرانروسيه و تضعيف قدرت پوتين بوده و تالش مي

هاي نشان دهند، در مقابل روسيه نيز با حمايت از احزاب دست راستي، تالش کرده تا از جريان

مخالف دولت در اين کشور حمايت کند. به طور مثال، نايجل فاراژ رهبر حزب استقالل بريتانيا، 

هاي اتحاديه بر ضد روسيه نيز از مواضع روسيه در اوکراين و سوريه حمايت کرده و از تحريم

مسکو سعي کند تا با نفوآ در احزاب  نتقاد به عمل آورده است. اين مواضع سبب شده تا عمالًا

-Samoodi Pilehrood,2018: 40)فشارها براي تغيير رفتار در قبال روسيه را دنبال کند انگليسي،

درصد  44کند، درصد از نياز انرژي خود را از منابع داخلي تأمين مي 43با اين حال بريتانيا . (42

کند. در درصد از قطر به صورت گاز مايع وارد مي 13را از طريق نروژ و ديگر مناطق اروپا و 

گاز صادراتي روسيه است که از طريق  اين ميان، بخا مهمي از گاز وارداتي انگلستان از اروپا،

، تراز 2019در سال  .(Sakwa,2017:33)شودوارد اين کشور مي خط لوله ميان هلند و بريتانيا،

دليل اين تراز تجاري منفي نيز به دليل واردات تجاري بريتانيا در برابر روسيه منفي بود. عمده 

-https://lordslibrary.parliament.uk/uk-trade-with)اي گازي بودهفلز و فرآورده نفت،

russia/).  

https://lordslibrary.parliament.uk/uk-trade-with-russia/
https://lordslibrary.parliament.uk/uk-trade-with-russia/
https://lordslibrary.parliament.uk/uk-trade-with-russia/


236  1402 بهار، اولم، شماره فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال نوزده ____________________________

شود. به دليل اهميتي راهبرد ژئواکونوميک روسيه در قبال بريتانيا تنها به بخا انرژي محدود نمي

هاي گذشته و حتي با وجود گيري قدرت سياسي اروپا دارد، مسکو طي سالکه بريتانيا در شکل

ز جمله هاي اقتصادي ميان دو طرف داشته است. اهاي اقتصادي، سعي در توسعه همکاريتحريم

هاي کوچک و توسعه سهم شرکت هايي که مقامات روس در اين زمينه دنبال کردند،سياست

متوسط در اقتصاد روسيه بود که همين عامل سبب شد تا بسياري از بازرگانان و تجار انگليسي 

حتي با وجود تحريم بتوانند در اقتصاد روسيه به طور مستقيم و بلندمدت مشارکت کنند. لندن 

ميزبان بسياري از نهادهاي تجاري روسيه است و لذا مسکو  رود،قطب مالي جهان به شمار ميکه 

کوشد تا روابط اقتصادي خود در سطم جهان را هاي ژئواکونوميک ميگرفتن سياستبا در پيا

حفظ کند. به دنبال اين سياست بود که سفارت بريتانيا در مسکو برنامه افزايا شمار کارآفرينان 

 House of)هاي کوچک و متوسط را در روسيه در دستور کار خويا قرار دادنگاهو ب

Commons,2017:58.) 

روسيه توانسته سهم بسزايي در صادرات خدمات بريتانيا داشته  دهد،طور که آمارها نشان ميهمان

رده است. ميليون پوند از بريتانيا خدمات مالي دريافت ک 1.357، تنها 2019باشد. روسيه در سال 

هاي گذشته رشد اين مهم تنها بخشي از صادرات خدمات بريتانيا به روسيه است که طي سال

قابل قبولي داشته است. روسيه روابط تجاري خود با بريتانيا را از منظر سازمان تجاري جهان 

رده کند و لذا با اين اقدام به پايداري روابط اقتصادي و تجاري با بريتانيا کمک کدنبال مي

در مقابل، بريتانيا نيز از  (./https://lordslibrary.parliament.uk/uk-trade-with-russia)است

درصد از واردات روسيه از  2.5جمله صادرکنندگان کاال و تجهيزات به روسيه است. حدود 

که يک سوم آن شامل خودرو، خدمات فني و مهندسي، دارويي، مواد شيميايي و انگليس است 

ميليون پوند تسليحات از جمله مواد انفجاري، پهپاد  86کاالهاي مصرفي است. انگليس بيا از 

داران روس، بسياري از سرمايه آوري ليزر به روسيه نيز صادر کرده است. عالوه بر اين،و فن

هاي بسياري ها، سرمايهخود را در لندن پيگيري کردند که در نتيجه تحريم هاي اقتصاديفعاليت

اين شکل از روابط سبب شد تا حتي پس از تحميل . (Niknami,2013:19-20)از لندن خارج شد

احيا  2015هاي گسترده غرب در ماجراي اوکراين، اما روابط اقتصادي دو کشور از سال تحريم

https://lordslibrary.parliament.uk/uk-trade-with-russia/
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گذاري مستقيم بريتانيا در شرايط مطلوبي قرار گرفت. ارزش سرمايه کامالً 2017شد و در سال 

گذاري خارجي در روسيه درصد ازکل سرمايه 4.3، بيا از 2017در روسيه در سال 

دهد مسکو با تحليل ژئواکونوميک سياست خارجي روسيه نشان مي .(Liuhto,2018:10)دبو

بريتانيا بکاهد و در عين حال نفوآ روسي کند تا از کنا ضدکمک عوامل اقتصادي تالش مي

ژئوپليتيکي خود را در اروپا حفظ کند. در آيل شماتيک روابط روسيه و بريتانيا نمايا داده شده 

 .است
 شماتيک روابط روسيه و بريتانيانمودار  (:8شكل)

 
ه منحصرب دهد که روابط ژئواکونوميک روسيه با بريتانيا در وضعيت کامالًنشان مي (8نمودار)

وجود فقدان متغير مکان جغرافيايي و روابط خصمانه در عرصه  فردي قرار دارد. به اين معنا که با

اما مسکو توانسته با تمرکز بر مرکزيت پولي و بانکي لندن در عرصه  ژئوکالچر و ژئوپليتيک،

نيز جهاني، سطم مشخصي از روابط ژئواکونوميک با بريتانيا را حفظ کند. همانطور که در باال 
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هاي کوشد تا از روابط بانکي خود با بريتانيا، به منظور کاستن از خصومتاشاره شد، روسيه مي

ايي، آلمان داراي ژئوپليتيکي استفاده کند. لذا بايد خاطرنشان ساخت که از ميان چهار کشور اروپ

 ه است.هم تنيدگي و بريتانيا با کمترين ميزان روابط ژئواکونوميک با روسيبيشترين سطم در

 گيرينتيجه.6

هاي اروپاي غربي، با توجه به بررسي متغيرهاي حاکم در روابط ژئواکونوميک روسيه با قدرت

 توان شماتيک روابط روسيه با اين چهار کشور را به صورت آيل ترسيم کرد.مي

 ي غربيهاي اروپاشماتيک متغيرهاي اثرگذار بر روابط ژئواکونوميک روسيه با دولت (: نمودار9شكل)

 
بررسي اثرگذاري متغيرهاي تحليل ژئواکونوميک بر سياست خارجي روسيه در قبال چهار کشور 

ترين سطم روابط ژئواکونوميک روسيه در اروپاي ترين و منسجمدهد که کاملاروپايي نشان مي

 قابل مشاهده است، در بررسي 4و  9غربي، با آلمان شکل گرفته است. همانطور که در نمودار 

اند. در واقع آفريني کردهروابط ژئواکونوميک روسيه با اين آلمان، هر چهار متغير اصلي نقا

روابط ژئواکونوميک آلمان با روسيه تحت تأثير اين چهار عامل شکل گرفته و همين امر سبب 

شده تا دو طرف هم در عرصه سياسي و هم در عرصه اقتصادي و تجاري، روابط نزديکي را 
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همانا عنصر  ير ممتاز و کليدي در روابط دو قدرت روسيه و آلمان،متغ جربه کنند.بايکديگر ت

مکان جغرافيايي است که به دليل قرابت جغرافيايي آلمان با درياي بالتيک و امکان ارسال مستقيم 

اي و خارج از اروپا نيز صادرات کاال و انرژي به روسيه و بالعکس، حتي فشارهاي فرامنطقه

مانع از توسعه روابط با روسيه شود. اين در حالي است که فقدان عنصر مکان جغرافيايي، نتوانسته 

دهد نشان مي 9در روابط با ايتاليا در نهايت مانع از تحقق خط لوله جريان جنوبي شود. نمودار 

که از ميان چهار عامل کليدي، نقا متغير ژئوپليتيک در هر چهار شکل از روابط، قابل مشاهده 

روسيه با هر چهار کشور اروپايي عنا که عنصر ژئوپليتيک در روابط يگيري است. به اين مو پ

آفرين بوده و تأثيرگذار گذاشته است. همچنين عنصر ژئوکالچر که شامل مفاهيم و مراودات نقا

بيشترين نقا را در روابط روسيه با فرانسه و ايتاليا ايفا کرده و در عين حال  فرهنگي مي شود،

روابط با آلمان نيز اثرگذار بوده است. با اين حال، در ميان اين چهار کشور، بريتانيا نه تنها  در

هاي ضد روسي رهبري کنا هاي اخير،نقطه اشتراک ژئوکالچرال با روسيه نداشته، بلکه در سال

نگي، را در اتحاديه اروپا دنبال کرده است. مسکو در اين زمينه به جاي تمرکز بر تضادهاي فره

ريزي روابط دوجانبه پولي و مالي با اي را با بريتانيا دنبال کرده و سعي در پايهروابط عملگرايانه

ها و اساس داشته دهد که چگونه  روسيه برها و متغيرها نشان ميلندن کرده است. اين مدل

غربي، روابط هاي موجود توانسته با اين چهار قدرت اصلي سياسي و اقتصادي در اروپاي پتانسيل

اقتصادي و سياسي خود را دنبال کند. حتي در مورد بريتانيا که به لحاظ سياسي و فرهنگي، 

اي وجود دارد، تمرکز بر يک عامل مشخص سبب شده تا مسکو جويانهتقابل هاي کامالًگرايا

شان بتواند اين کشور را در چارچوب روابط ژئواکونوميک خويا حفظ کند. در پايان بايد خاطرن

تواند در تحليل روابط ژئواکونوميک جمهوري اسالمي ايران به ويژه ساخت که اين رويکرد مي

در محيط ژئوپليتيکي غرب آسيا مورد استفاده قرار بگيرد که اميد است محققان در آينده، به اين 

 مهم اهتمام ورزند.

 قدرداني.7

ر تکميل رهيافت علمي اين مقاله ياري هاي خويا، اينجانب را داز داوران گرامي که با راهنمايي

 .  سپاسگزارم اند،کرده



240  1402 بهار، اولم، شماره فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال نوزده ____________________________

   References 

1. AbolhassanShirazi, H; Mearaji, I (2010). The Impact of the Role of Energy on 

German-Russian Bilateral Relations, Quarterly Journal of International 

Relations Studies, Volume 3, Number 12, pp. 101-118.[In Persian] 

2. Ahmadian, G.A; Gholami, T (2009). Central Asia and the Caucasus, Areas of 

Conflict of Interests between Russia and the West, Central Eurasian Studies, 

Year, II, No. 4.[In Persian] 

3. Amidi, S; Fagheh Majidi, A ( 2020). Geographic proximity, trade and economic 

growth: a spatial econometrics approach, Annals of GIS, 26:1.[In Persian] 

4. Arab (2016). Arctic Ocean: Operational Stage of the 21st Century or the Rise 

of Russia,Rahbord Journal, Vol.25, No 80 

5. Arbatova, N (2011). Itlay, Russia’s Voice in Europe, NIS Center, Visions, No, 

62. 

6. Asgarkhani, A; Ghahramani, M.J; Ghaderi Hajat, M (2019). Geoe-conomic 

Analysis of China's Foreign Policy, Geopolitics Quarterly, Vol: 14, No 4.[In 

Persian] 
7. Azami, H; Nazari, M; Hosseini, S.A (2018). Geopolitical Competition between 

Russia and the United States in Ukraine (2004-2017), Iranian Journal of 

International Politics, Volume 6, Number 2.[In Persian] 

8. Bahman, Sh (2015). Russian domestic politics, in the book Russian Studies, 

compiled and edited by: Alireza Nouri, Tehran: Abrar Moaser.[In Persian] 

9. Baracuhy, B (2020). Geo-economics as a dimension of grand strategy, at the 

book Geo-economics and Power Politics in the 21st Century, London: 

Routledge. 

10. Blackwill, R; Harris, J (2016). Geo-economics and the international system, in 

War by other means, geoecomoics and statecraft,  a council on foreign relations.  

11. Bonvicini, G; Carati, A; Colombo, A; Matarazzo, R; Silvestri, S (2011). Italian 

Foreign Policy in 2010: Continuity, Reform and Challenges 150 Years after 

National Unity, ISPI - Working Paper, No 39. 

12. Dorj, H; Tabatabi, S.M (2019). Ukraine's Geopolitical Role in the New 

American and Russian Confrontation, Geopolitics Quarterly,Vol 15, No, 54 .[In 

Persian]  
13. Ebrahimi, Sh; Babri, N (2017). Russia and NATO: From Strategic Partnership 

to Strategic Competition, Central Asia and Caucasus Quarterly, Volume 22, 

Issue 96.[In Persian] 

14. Francis, D (2009). The Delicate Balance: Gazprom and Russia’s Competing and 

Complementary Roles In 21 Century international Relations, A Thesis 

submitted for degree of Master of Arts in Liberal Studies, Georgetown 

University. 

15. Friedman, G (2016). Germany Looks to Ease Russian Sanctions, Geopolitical 

Futures. 



 241..................نوميک در تحليل روابط خارجيرهيافت ژئواکو  ___________________________

 

16. Habibi, M; Bakhshayeshi, A; Tabatabi, S.A (2019). Russian Energy Leverage 

against EU sanctions, Central Asia and Caucasus Quarterly, No 106.[In 

Persian] 
17. Hadian, N; Shahnoori, N (2016). Italian Foreign policy toward Iran: the case of 

nuclear files, Foreign relations Journal, Vol, 8. Issue 3.[In Persian] 

18. Haji Yousefi, A.M; Zolfaghari, A (2017). Strategic Culture and Foreign Policy 

of the Middle East of Russia, Journal of Foreign Relations, Year 9, Issue 2.[In 

Persian] 
19. Haji-Yousefi, A.M; Narouei, H (2020). Geopolitics, Geo-economics and the 

Prospect of Iran-India Cooperation in Chabahar, Geopolitics Quarterly, Vol: 17, 

No 63.[In Persian] 

20. Hancock, D.R; Algozzine, B (2006). Doing Case Study Research, A Practical 

Guide for Beginning Researchers,US: Columbia University. 

21. Hassan Beigi, E; Motaharnia, M (2004). A Look at the Sources of Russian 

Foreign Policy from the Beginning to the Present, in the book of the 

Commonwealth of Independent States, especially Russia's Security and Foreign 

Policy, by Ebrahim Khatami Khosroshahi, Tehran: Abrar Moaser.[In Persian] 

22. Hedayati shahidani, M (2018). Russia against West Economic Sanctions, 

Central Asia Journal,Vol 24, No 101.[In Persian]   

23. Hosseini, S.M; Shokri Moghadam, A (2013). Russian Culture and Cultural 

Policy, in the book Russian Studies, compiled and edited by: Alireza Nouri, 

Tehran: Abrar Moaser.[In Persian] 

24. House of Commons, Foreign Affairs Committee (2017).  The United 

Kingdom’s relations with Russia,  Seventh Report of Session,  Ordered by the 

House of Commons. 

25. https://per.euronews.com/2019/07/05/russiaputin-visiting-wants-italy-to-help-

mend-moscow-eu-ties. 

26. https://tradingeconomics.com/russia/imports-by-country. 

27. IRIB (2018). Russia  future big player in Europe, https://www.iribnews.ir/files 

/fa/news/1397/12/18/3267383_422.pdf. 

28. İşeri, E; Özdemir, V (2017). Geopolitical Economy of Russia’s Foreign Policy 

Duality: Lockean in its East and Hobbesian in its West, Rising Powers Quarterly 

Volume 1, Issue 1 

29. Karami, J (2011). The Big Deal in Russia-US Relations, World Studies 

Quarterly, Volume 1, Number 1.[In Persian] 

30. Karkhiran, Kh; Vosooqi, S; Ebrahimi, Sh (2021). The Nature of Relations 

between Germany and the Russian Federation in Central Asia, Central Asia and 

Caucasus Quarterly, Volume 27, Issue 113.[In Persian] 

31. Khorammi, M; Sheikh Mohammadi, M (2015). modeling and analysis of the 

russia and europe competition on Energy, Geopolitics Quarterly, Vol: 11, No 

3.[In Persian] 

https://www.iribnews.ir/files


242  1402 بهار، اولم، شماره فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال نوزده ____________________________

32. Kiani, D (2012). German Foreign Policy in the New International Geopolitics, 

Quarterly Journal of Foreign Relations, Fourth Year, No. 3, pp. 164-129.[In 

Persian] 
33. Kiani, D (2013). The Triangle of Relations between Iran, Germany and the 

European Union, Foreign Relations Quarterly, Year 5, Number 3, pp. 179-

151.[In Persian] 

34. Kilic, H (2014). Russian’s Relations with Germany since 2000: Energy vs. 

Political Dynamics, thesis summitedd for degree of master of sciences, Middle 

East Technical University. 

35. Klijn, H; Deen, B (2020). Coming in from the Cold Macron’s overtures towards 

Russia deserve support, not scorn, Clingendael Alert. 

36. Kolaee, E; Abedi, A (2018). Geopolitical Components of the Russian Foreign 

Policy, Geopolitics Quarterly, Vol: 14, No 49.[In Persian]  

37. Koyama, K (2010). Germany Revises Nuclear Power Phase out Policy and 

Experts Plant Operations, Special Bulletin, A Japanese Perspective on the 

International Energy Landscape. 

38. Laruelle, M (2015). The “Russian World”Russia’s Soft Power and Geopolitical 

Imagination, The Center on Global Interests. 

39. Leonard, M; Popescu, N (2007). A Power Audit of EU-Russia Relations, 

European Council on Foreign Relations. 

40. Liuhto, K (2018). The economic relations between the United Kingdom and 

Russia, DOI:10.13140/RG.2.2.16830.79688. 

41. Mattlin, M; Wigell, M (2016). “Geo-economics in the context of restive 

regional powers,” Asia Europe Journal, 14 (2): 125–134. 

42. Meister, S (2012). An Alienated Partnership, Fiia Breifing Paper105. 

43. Mendras, M (2013). Russia–France: A Strained Political Relationship, Russian 

Analytical Digest, No 130 

44. Mills, A. J.; Durepos, G; Wiebe, E (2009). Encyclopedia of Case Study 

Research, Ca: Sage. 

45. Mills, C; Holland, L.B (2021). Integrated Review 2021: Summary, Number 

9171 

46. Mix, D.E (2021).The United Kingdom: Background, Brexit, and Relations with 

the United States, Congressional Research Service, RL33105. 

47. Mokhtari Hashi, H (2018). Explaining the Concept of Geoeconomics and 

Recommendations for Iran, Geopolitics Quarterly, Vol: 14, No 50.[In Persian] 

48. Monem, R; Ghorbani ,  A; Simbar, R (2018). Russia Influence in the Black Sea 

Region, Journal of International relations studies, Vol 11, No 42.[In Persian] 

49. Mousavi Shafaee, M; Soltani Nejad, A; Zahmatkesh, M (2013). The Russia–

EU Energy Interdependency, International Relations Research Journal, Volume 

2, Issue 6 - Serial Number 6.[In Persian] 

50. Niknami, R (2013). Impact Assessment and Sanctions: EU Sanctions Against 



 243..................نوميک در تحليل روابط خارجيرهيافت ژئواکو  ___________________________

 

Russia, Foreign relations Journal, Volume 7, Issue 1 - Serial Number 25.[In 

Persian] 
51. Okunev, I (2013). the new dimensions of Russia geopolitical code, Turkish 

Policy, Vol.12. No 1. 

52. Olech, A (2020). Emmanuel Macron’s Risky Game and French-Russian 

Relations, Conference Paper, http://ine.org.pl/emmanuel-macrons-risky-game-

and-french-russian-relations/. 

53. Patalakh, A (2020). taly as the Kremlin’s ‘Trojan Horse’ in Europe: Some 

Overlooked Factors, https://www.e-ir.info/2020/04/11/italy-as-the-kremlins-

trojan-horse-in-europe-some-overlooked-factors/. 

54. Prontera, A (2020). Italy, Russia and the Great Reconfiguration in East–West 

Energy Relations, Europe-Asia Studies, https://doi.org/10.1080/ 09668136. 

2020.1767759. 

55. Rasouli Nejad, E (2015). The Russian Economic System, in the book 

Russology, compiled and edited by: Alireza Nouri, Tehran: Abrar Institute.[In 

Persian] 
56. Sabitova, N; Shavaleyeva, Ch (2015). Oil and Gas Revenues of the Russian 

Federation: Trends and Prospect, Procedia Economics and Finance, Volume 27. 

57. Sadripour, F (2011). Looking at Russian-German relations, Journal of trends 

and developments, No 259.[In Persian] 

58. Sakwa, R (2017). Russo-British Relations in the Age of Brexit,IFRI. 

59. Salem, K (2020). Macron’s Pivot Towards Russia, https://www.e-ir.info/ 

2020/08/22/opinion-macrons-pivot-towards-russia-and-european-security/. 

60. Sammodi Pilehrood, A.R(2018). Areas of Disagreement between Great Britain 

and Russia, Central Asia and Caucasus Quarterly, Volume 24, Issue 103 , Serial 

Number 103.[In Persian]  

61. Samoodi Pilehrood, A.R (2019). Areas of Disagreement between Russia and 

West During Putin's Fourth Presidential Term, Central Asia and Caucasus 

Quarterly, Volume 25, Issue 105.[In Persian] 

62. Seddiq, M.E, Sharqi, A (2016). European Union and the Great Powers, 

International studies journal, Volume 13, Issue 3 - Serial Number 51.[In 

Persian] 
63. Seifzadeh, S.H (2004). Principles of International Relations A and B, Tehran: 

Volume.[In Persian] 

64. Shokoohi, S; Hajiabadi, M (2019). Failure of Geopolitical and Geo-Cultural 

Commonalities to Integrate Iran and Central Asian Countries, Geopolitics 

Quarterly, Volume: 14, No 4.[In Persian] 

65. Siddi, M (2012). “Italy-Russia Relations: Politics, Energy and other Business”, 

in Zsuzsa, L. (ed.), East European Studies 4. Eurasian Challenges: Partnerships 

with Russia and Other Issues in the Post-Soviet Area, Budapest: Institute of 

World Economics of the Hungarian Academy of Sciences. 

https://doi.org/10.1080/
https://www.e-ir.info/


244  1402 بهار، اولم، شماره فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال نوزده ____________________________

66. Smith, K.C (2010). Russia-Europe Energy Relations, Implications for U.S. 

Policy, CSIS. 

67. Stake, R (1995). The Art of Case Study Research, US: Sage.  

68. Taeb, S; Mollaghadimi, A.R (2008). Trans Atlantic Inclinations & the New 

French Middle Eastern Foreign Policy,Journal of law and Politics, Volume 4, 

issue 8.[In Persian] 

69. Talebi Arani, R (2007). Analysis of Russia's foreign policy towards the United 

States, Research Center of the Islamic Consultative Assembly. Serial number 

8723.[In Persian] 

70. Valizadeh, A; Shrif kazemi, K (2021). The European Union’s Joint Security and 

Foreign Policy towards Russia, Central Asia and Caucasus Quarterly, Volume 

27, Issue 113.[In Persian] 

71. Wang, Sh; Xue, X; Zhu, A-X; Ge, Y (2017). The Key Driving Forces for Geo-

Economic Relationships between China and ASEAN Countries. 

72. Welt, C; Nelson, R (2020). Russia: Domestic Politics and Economy, 

Congressional Research Service, R46518. 

73. Wigell, M; Scholvin, S; Aaltola, M (2020). Geo-economics and Power Politics 

in the 21st Century,London: Routledge.  

74. Yari, E (2015). Energy Geopolitics and Reconstruction of Russian Power, 

Goegraphy Journal, Vol.13, No 44.[In Persian]  

75. Zahrani, M; Shiravand, S (2017). A Study of the Impact of Strategic Culture on 

the Foreign Policy of the Russian Federation, Central Asia and Caucasus 

Quarterly, No. 97.[In Persian] 

76. Владимировна, В.А(2014). Перспективы Развития Торговых отношений 

между Россией и Германией, Санкт-Петербургский государственный 

уиверситет. 

77.    Г.Н, Н (2010). Глобальная геополитика и геокультура,  https://openbooks. 

itmo.ru/read_economics/6602/6602.pdf. 
 

 
 

https://openbooks/

