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چكيده
دولت روسيه راهبرد امنيتي فعال و مخاطرهآفريني داشته و بويژه در سالهاي اخير ،وجه گسترندگي ،تحريکآميزي
و تهاجمي آن پررنگتر شده و اين مساله در اقدامات نظامي در گرجستان ،اوکراين و سوريه و بويژه در فحواي
سند «راهبرد امنيت ملي» منتشره در تيرماه  1400بيا از پيا نمايان شده است .از اينرو ،مساله اصلي در اين
مقاله ،وضعيت تهاجمي بودن راهبرد امنيتي روسيه و چگونگي شکلگيري ،تحول و بروز آن است و اين پرسا
مطرح ميشود که «چرا و چگونه راهبرد امنيت ملي اين کشور دچار چنين تحول مهم و دگرديسي
افقگشايانهاي(تغيير پارادايمي) شده است؟» ايدهاي که در پاسخ به اين پرسا و در چارچوب نظريه
برساختگرا(سازهانگار) ارائه ميشود آن است که «دگرديسي در راهبرد امنيتي روسيه مستلزم درک تعامالت سه
متغير محيط ،گفتمان(يا نگرش) و رفتار است و بحرانيشدن محيط ژئوپليتيک و ژئوکالچري اين کشور به تقويت
گفتمان دولتگرا و اقتدارگرا انجاميده و بر شکلگيري راهبرد امنيتي گسترده ،تحريکآميز و هجومي اثر گذاشته
است» .روش تحقيق در اين مقاله از نوع کيفي با استفاده از ابزار تحليل گفتماني است و قلمرو زماني تحقيق نيز
عمدتاً سالهاي  2014تا  ،2021قلمرو مکاني فدراسيون روسيه و منطقه پساشوروي و قلمرو موضوعي نيز مقوله
امنيت را در بر ميگيرد .نتايج حاصله از اين پژوها نشان ميدهد که هر چه فشارهاي محيطي بر روسيه افزايا
يابد ،نگرشهاي سياسي تندتر و احتمال اقدامات تهاجمي افزايا مييابد و با توجه به برخورداري اين کشور از
موقعيت همپايگي راهبردي در حوزه هستهاي با آمريکا ،امکان محدودسازي آن دشوارتر خواهد بود.
واژگان کليدي :ژئوپليتيک ،ژئوکالچر ،روسيه ،آمريکا ،امنيت ملي.
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 .1مقدمه
معموالً دولتها در اولويتبخشي به اهداف و برنامههاي کالن خود ،ميان سه امر توسعه ،امنيت
و يا ايدئولوژي کمابيا ناگزير به انتخاب بوده و برگزيدن هر يک از آنها ميتواند دو امر ديگر
را تحتالشعاع خود قرار دهد و البته اين لزوماً به معناي ناديده گرفتن کامل ساير گزينهها نيست.
اما اينکه کشوري کدام يک را برگزيند به مجموعهاي از عوامل تاريخي ،فرهنگ سياسي ،جغرافيا
و محيط امنيتي و نگرشها و باورهاي دولتمردان بستگي دارد .از اين رو ميتوان دريافت که
اساساً امر امنيت ملي و راهبرد تامين و تضمين آن براي کشورهاي مختلف مفهوم و معناي
متفاوتي دارد و اين موضوع را ميتوان با توجه به ميزان بودجه و هزينه نظامي آنها درک کرد.
اينکه دولي راهبرد امنيتيشان حداقلي ،محدود و ذيل ساير امور حکمراني باشد و يا اينکه
حداکثري ،هراسناک و فراگيرتر از هر امر ديگري در قلمرو حکمراني باشد به عوامل گوناگوني
درون و بيرون آن دولت بستگي دارد.
دولت روسيه در دو دهه گذشته در نبود يک ايدئولوژي جهاني همانند عصر شوروي و با وجود
اهميت و ضرورت امر توسعه اقتصادي و اجتماعي براي پاسخ به نيازها و ضرورتهاي ملياش،
اما به تدريج اولويت خود را بر راهبرد امنيتي ملي قرار داده و مجموعه برنامهريزي دولت و
سياستهاي اعالمي و عملکردي آن به گونهاي ست که از امر امنيت تصوير يک «لوياتان روسي»
همانند عصر ايوان مخوف و استالين را در ذهنها ترسيم ميکند .در روسيه بسياري از نخبگان
و دولتمردان قبول دارند که علت اصلي فروپاشي شوروي در ضعف اقتصادي و نبود توسعه
مناسب بوده و از اين رو ،در حال حاضر بايستي توسعه اقتصادي در اولويت اصلي آن قرار گيرد.
اين موضوع به ويژه در سالهاي  2008تا  2011که ديميتري مدويدف رييس جمهور بود ،مورد
توجه زيادي قرار گرفت و او رسماً سياست خود را «نوسازي و توسعه اقتصادي و فني» اعالم
کرد ،اما نکته مهم آن بود که نخست وزير وقت والديمير پوتين نقا موثرتري در سياست کشور
داشت و ميان پرده مدويدف نتوانست تاثيري ماندگار بر سياست روسي داشته باشد .لذا مجموعه
سياستهاي اين کشور و بويژه رفتارهاي اين دولت از زمان اشغال عراق در سال ،2003
انقالبهاي رنگي در حوزه اوراسيايي ،بحران گرجستان  2008و اوکراين  2014و ورود به

_____________________________ راهبرد امنيت لوياتاني ،بازتاب محيط ژئوپليتيک33 ......

عمليات نظامي در بحران سوريه از سال  2016حکايت از اولويت امنيت بر توسعه دارد و محتواي
سند «راهبرد امنيت ملي» منتشره در  2021به روشني حکايت از يک دگرگوني پارادايمي در نگاه
به امر امنيت ملي دارد که وجه گسترندگي ،تحريکآميزي و تهاجميتر شدن اين راهبرد در
مقايسه با اسناد مشابه در گذشته بسيار چشمگير است.
از اينرو ،مساله مهم اين مقاله معمايي ست که به طور طبيعي در انتخاب امر امنيتي در برابر امر
توسعه اقتصادي به عنوان نياز مهم اجتماعي و ملي در روسيه مطرح است .مواردي مانند سقوط
اقتصادي روسيه از جايگاه هفتم در سال  2009به جايگاه دوازدهم جهان در سال  ،2020فقر
گسترده در جامعه ،کاها شديد رشد جمعيت و آثار و نتايج مخاطرهآميز آن و از همه مهمتر،
تبديلشدن ابرقدرت دوره جنگ سرد به يک «ابرقدرت جهان سومي» به خاطر اختصاص دو
سوم صادرات اين کشور به مواد خام و انرژي ،همه و همه از نکاتي ست که اولويت امنيتي را
به چالا ميکشد .اينکه واقعيتها ،ضرورتها و نيازهاي داخلي در اين کشور ،دولت را ناگزير
به اولويت توسعه مينمايد ،اما شرايط محيطي و تفسير از آن ،کرملين را به انتخاب اولويت امنيت
مينمايد ،ابعاد اين معما را نشان ميدهد.
در روسيه طبعاً کم اهميت دانستن امر ايدئولوژي به ويژه از گونه جهاني آن با توجه به تجربه
 74ساله دوران کمونيسم و نتايج وحشتناک آن براي ملت روسيه ،به داليل مختلف قابل درک
است و چندان نيازي به توضيح ندارد .اما اينکه چرا راهبرد امنيتي فراتر از امر توسعه در اولويت
دولت قرار گرفته است؟ چه تهديدهايي در دهههاي اخير براي روسيه ايجاد شده است که چنين
تصميمي راهبردي اتخاذ شده است؟ دولت روسيه چه واکنشي در قبال آنها داشته و در اسناد
ملي و عرصه عمل چه سازوکارهايي براي مقابله با تهديدات اتخاذ شده است؟ از پرساهايي
هستند که ميتوان در اين رابطه مطرح نمود .اما به نظر ميرسد که پرسا اصلي و مهمتر آنست
که «چرا و چگونه راهبرد امنيت ملي روسيه دچار دگرديسي بنيادين گشته و هراسانتر ،گستردهتر
و تهاجميتر شده است؟»
ايدهاي که در پاسخ به اين پرسا ميتوان ارائه نمود آنست که «دگرديسي در راهبرد امنيتي
روسيه مستلزم درک تعامالت سه متغير محيط ،گفتمان و رفتار است؛ بدين معنا که بحرانيشدن
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محيط ژئوپليتيک و ژئوکالچري اين کشور به تقويت نگرشهاي محافظهکار ،دولتگرا و اقتدارگرا
انجاميده و بر شکلگيري راهبرد امنيتي گسترده ،تحريکآميز و هجومي اثر گذاشته و اين موضوع
به بازتوليد شرايط امنيتي هراسناکتر منجر شده است» .رابطه سه متغير محيط ،نگرش و رفتار
موضوعي ست که در نظريههاي جديد علوم انساني و بويژه نظريههاي برساختي يا سازهانگار
مورد توجه قرار گرفته و دانا ژئوپليتيک و مطالعات راهبردي نيز از يافتههاي آن بهره گرفته و
فراتر از نظريههاي واقعنگر و ساختاري پيشين به رابطه محيط و نگرش ،ساختار و کارگزار و
رفتار در يک فضاي تعاملي و بيناذهني مينگرند و رفتار يا «راهبرد» را چونان امري اجتماعي و
ساخته شده در تعامل ساختار و کارگزار پنداشته ميشود.
ضرورت انجام اين تحقيق در آنست که درک روشن از ژرفا و بنياد راهبرد امنيتي روسيه به عنوان
يک بازيگر مهم بينالمللي فراتر از مجادالت رسانهاي ،موضوعي است که براي بسياري از مراکز
تحقيقاتي و فصلنامههاي علمي جهان يک اولويت است و اين مهم براي کشورمان نيز امري
حياتي ست .همسايگي در درياي خزر ،وجود مناطق مشترک از قفقاز تا آسياي مرکزي و نقا
روسيه در معادالت خاورميانه ،اين کشور را براي حوزههاي منافع ملي ايران به موضوعي ضروري
مبدل نموده است .در ايران دو نگاه مساعد و مخالف روسيه از قدمت برخوردار بوده اما براي
محيط آکادميک و علمي کشورمان ارائه شناختي بنيادين از رفتار خارجي اين کشور و مباني
شکلگيري سياستهاي آن اهميت زيادي دارد.
.2روش تحقيق
روش تحقيق در اين مقاله از نوع «تحليل کيفي و با بهرهگيري از ابزار تحليل گفتماني» است و
نگارنده کوشا کرده تا با بررسي راهبرد امنيتي روسيه داليل و عوامل شکلدهنده آن را به ويژه
با تمرکز بر رابطه محيط ژئوپليتيک ،گفتمانهاي فکري و نگرش حکمراني اين کشور مورد بحث
و کندوکاو قرار دهد .سپس بر اساس «اسناد و دادههاي موجود» و از همه مهمتر ،آخرين سند
رسمي منتشره از سوي رياست جمهوري اين کشور موسوم به سند «راهبرد امنيت ملي فدراسيون
روسيه» در تيرماه  ،1400و البته تا آنجا که ضرورت داشته ساير اسناد راهبردي اين کشور همانند
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سند راهبرد امنيت ملي  ،2015به «تحليل ثانويه» داليل و عوامل مرتبط با تکوين و تطور راهبرد
امنيت ملي روسيه بپردازد.
گفتمان کاربرد زبان به سان کردار و در فضايي از نگرشها و معاني شکل ميگيرد و اثر ميگذارد
و فهم بازيگران از نقا و کارکرد خود را شکل ميدهد و از اينرو ،هم برساخته و هم سازنده
است .هدف اصلي در تحليل گفتمان ،شناخت معناي کانوني و بنيادي متن مورد مطالعه است و
جوانـب و نشانگان براي فهم معناي کانوني امور بدان ارجاع ميشوند .اين موضوع عمدتاً از
طريق مفصلبندي ابعاد و اجزاي يک مفهوم کليتر انجام ميشود و بسته به معناي محوري يک
مفهوم به عنوان شاخصهاي آن قرار ميگيرند .همچنين ،امر ضديت ،منطق تفاوت و مساله خود
و ديگري از موضوعات ديگر اين روش است(.)Marsh,1997:195
نگارنده در جستجوي شاخصهاي متغيرهاي سهگانه «محيط ژئوپليتيک» و درک تهديدها از
سوي دولتمردان روسيه؛ «نگرش سياسي» حاکم بر شکلگيري و تحول گفتمان سياسي کالن
دولتمداري روسي؛ و «راهبرد» امنيت ملي در واکنا و يا به ابتکار عمل سياستمداران در
چارچوب درک مولفههاي محيطي کوشيده تا از متون و کتابهاي موجود و در دسترس و نيز
مقالهها و گزارشهاي تحليلي به زبانهاي فارسي ،انگليسي و روسي مرتبط با موضوع و موجود
در سايتهاي معتبر اينترنتي بهره بگيرد .براي دوري از يکسويه نگري تحليلهاي روسگرا و
يا ضدروس ،تالش شده حتياالمکان از متون و تحليلهاي مراکز مطالعاتي معتبر در جهان و نيز
مراکز مختلف دولتي و غيردولتي در روسيه و نيز ايران استفاده شود و البته تمام کوشا آن بوده
تا يافتههاي نگارنده از تجربه مطالعاتي در حوزههاي بينالمللي در تعريف مساله و تبيين و تحليل
موضوعات در اين مقاله ارائه شود و از تحليلهاي موجود در اين رابطه گامي فراتر گذاشته شود.
پس از انجام مطالعات در راستاي مساله اصلي تحقيق ،تالش شده تا گزارش تحقيق به شکلي
سازماندهي شود که بتواند اهداف اصلي را پوشا دهد .از اين رو ،در ساختار تحقيق ،نخست
اشارهاي به پيشينه پژوها شده است .سپس براي تنظيم مباحث و بررسي متغيرها و بيان رابطه
و چگونگي تعامل آنها به ارائه مباني نظري و مدل تحليلي مناسب براي استفاده در يافتههاي متن
پرداختهايم .پس از آن نيز يافتههاي تحقيق را در بر اساس متغيرهاي مورد نظر در دو بخا ارائه
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کردهام .در اين چارچوب ،راهبرد امنيتي روسيه را بويژه با توجه به سند راهبرد امنيت ملي 2021
توضيح داده و در بحث بعدي نيز محيط ژئوپليتيک و ژئوکالچر مورد بحث و تحليل قرار گرفته
و در پايان با بيان تحليل نگارنده از رابطه متغيرهاي بحث در نظر گرفتن انديشه دولتگرا و
محافظهکار روسي به استنتاج از متن پرداختهام.
قلمرو زماني اين تحقيق عمدتاً سالهاي  2014تا  ،2021قلمرو مکاني نيز عمدتاً فدراسيون روسيه
و منطقه پساشوروي و قلمرو موضوعي نيز عموماً مسائل امنيتي را در بر ميگيرد .يافته اصلي
اين مقاله آنست که هر چه فشارهاي محيطي روسيه افزايا يابد احتمال اقدامات تندتر از سوي
آن افزايا يافته و با توجه به برخورداري اين کشور از ابزار سالح هستهاي و همپايگي راهبردي
در اين حوزه با آمريکا ،امکان محدودسازي آن براي رقبا فعالً دشوار خواهد بود.
.3پيشينه پژوهش
در مورد موضوع دقيق اين مقاله نگارنده؛ يعني رابطه سه متغير «ژئوپليتيک ،نگرش سياسي و
راهبرد امنيت ملي» با جستجو در اينترنت به مقاله يا کتاب و يا گزارش مشابهي بر نخوردم و
حتي در مورد رابطه و تاثير ژئوپليتيک بر راهبرد امنيت ملي روسيه در سالهاي مورد بحث
نگارنده نيز متني مشابه مشاهده نشد .اما در مورد راهبرد امنيت ملي روسيه ،ژئوپليتيک روسيه و
نيز رابطه ژئوپليتيک و سياستهاي دولت روسيه و به ويژه سياست خارجي اين کشور ،مقاالت
و کتبي به زبانهاي روسي ،انگليسي و فارسي منتشر شده و در اينجا کوشيدهام تا به معرفي
مهمترين و جديدترين آنها پرداخته و متغيرهاي اصلي مورد نظر در آن متون را در حد وسع خود
و به طور کوتاه مورد بحث قرار دهم.
الهه کواليي و عفيفه عابدي در مقاله «مؤلفههاي ژئوپليتيکي سياست خارجي روسيه» به بررسي
موضوع رابطه ژئوپليتيک و سياست خارجي روسيه پرداخته و مدعي شدهاند که مسکو با استفاده
از مزيتهاي ژئوپليتيکي خود به دنبال احياي جايگاه يک قدرت بزرگ بوده و با بيان ويژگيهاي
سياست خارجي کرملين ،نوشتهاند که با بهرهگيري از نگرشهاي سنتي واقعنگر ،رابطه دو متغير
مورد بحث مقاله را نشان دادهاند .ايده اصلي نگارندگان آن بوده که تئوري واقعنگر و خاصهگونه
نوکالسيک آن براي تبيين رفتار روسيه در محيط خارجي ميتواند راهنماي مفيدي براي هر گونه
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تحليل و توضيح باشد و در متن مقاله با بررسي توصيفي متغيرهاي دوگانه ،ارتباط و نوع اثرگذاري
و تعامل آنها را تحليل نمودهاند.
مهدي شاپوري در کتاب «سياست خارجي ،امنيت و توسعه؛ تجربه روسيه » به بررسي داليل و
عوامل عقبماندگي روسيه از نظر توسعه پرداخته و کوشيده تا آن را متاثر از امنيتيبودن سياست
خارجي روسيه معرفي نمايد .از نگاه او شرايط جغرافيايي خاص کشور روسيه و تجارب تاريخي
آن از گذشته تا کنون موجب شده تا دو گرايا «ترس از بيگانه و عظمتطلبي» در ميان روسها
اهميت فزايندهاي يافته و اين خود موجب شکلگيري نگرش بيگانههراسي و عدم اعتماد به
ديگران براي رويارويي با مخاطرات امنيتي شده است که با روي آوردن به روشهاي نظامي و
اولويت بخشيدن به موضوعهاي ژئوپليتيک ،بلندپروازي و جاهطلبي ،دنبال کردن وضعيت قدرت
بزرگ را در رفتار خارجي در پي داشته است .ايده اصلي اين اثر موضوع «تعارض توسعه و
امنيت» در نظام تصميمگيري روسيه و اولويتيابي امنيت به خاطر مجموعهاي از عوامل از جمله
محيط ژئوپليتيک اين کشور است.
راجر کانت در کتاب «چالاهاي روسيه براي امنيت اروپا» ،فروپاشي معماري امنيتي پس از
جنگ سرد را در پي درگيري ارتا روسيه در اوکراين تجزيه و تحليل ميکند و به اين موضوع
ميپردازد که چگونه ميتوان تحوالت امنيتي ،نهادي و هنجاري اخير در سياستهاي بينالمللي
اوراسيا را مفهومبندي کرد .او با استفاده از مجموعهاي گسترده از مباني نظري براي هدايت تجزيه
و تحليل سياست امنيتي روسيه در قبال غرب و اتحاديه اروپا ميکوشد تا به زعم خود بيطرفانه
در مورد اين موضوع بحث کند و مينويسد که الحاق کريمه توسط روسيه و حمايت از شورشيان
در شرق اوکراين ،انگيزهها و اهداف شکلدهنده سياست روسيه در اروپا را به روشني نشان داده
است و هر بحثي در مورد ظهور احتمالي يک محيط امنيتي جديد در اروپا و اوراسيا بدون در
نظر گرفتن نقا و اهميت روسيه ناکافي خواهد بود.
ديويد اوااللو در کتاب «پوياييهاي ژئوپليتيک روسيه» نوشته که اين کتاب درک درستي از منافع
استراتژيک ژئوپليتيک روسيه و همچنين تصويري بزرگتر از واقعيتهاي سياسي اين کشور را
ارائه و بينا مشترکي در مورد چگونگي درک و حل مشکالت موثر بر روابط روسيه و جهان
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دارد .اينکه آيا تغييرات جغرافيايي سياسي فعلي به سود اهداف جهاني بلند مدت روسيه است؟
روسيه براي تضمين امنيت منافع استراتژيک خود چه سياست خارجي در خاورميانه و مناطق
بالتيک دنبال خواهد کرد؟ و آيا قدرتهاي بزرگ به دليل منابعي که ميتواند باعث درگيري
نظامي شود با يکديگر مقابله ميکنند يا اينکه براي حفظ صلح و ثبات در اين دوره جديد مماشات
را انتخاب ميکنند؟ پرساهاي مطرحشده در مقدمه کتاب هستند .ادعاي نگارنده آن است که با
درک ژئوپليتيک روسيه و پوياييهاي آن ميتوان به واقعيتهاي مربوط به سياست خارجي و
رفتارهاي روسيه در حوزههاي خاورميانه و بالتيک دست يافت.
الک بيکف در کتاب «وضعيت ژئوپليتيک روسيه» به بررسي ريشهها و تحول ژئوپليتيک روسيه
پرداخته و موقعيت اين کشور را در محيط بينالمللي در دوره پس از اتحاد جماهير شوروي
مورد توجه قرار داده است .همچنين موضوع تاريخ ژئوپليتيک و چشماندازهاي مربوط به جايگاه
آينده و نقا روسيه در جهات ديگر مطالب اين اثر هستند .از نگاه نويسنده ،ارزيابي ادغام ملي
و روندهاي مختلف خارجي و داخلي و روندهايي که موقعيت بينالمللي روسيه را متاثر ميسازند
نشان ميدهد که روسيه همواره امکان ها ،فرصتها و محدوديتهاي گستردهاي در پياروي
خود داشته و از منابع مادي و معنوي زيادي براي نقاآفريني بينالمللي برخوردار بوده و يا
طيف گستردهاي از فرصتها و خطرات در مقابل فعاليتهاي ژئوپليتيکي آن بوده است .ايده
اصلي نگارنده در اين اثر آن است که چشمانداز آينده امکان گمانهزني در مورد وضعيت
ژئوپليتيک روسيه را فراهم ميکند و بر اين اساس ،روسيه در جهان آينده مخاطرات بيشتري را
تجربه خواهد کرد .ديميتري دولنکو ،مالچنکف و ماکشايوا در کتاب «ژئوپليتيک و سياست
روسيه» نقا عامل ژئوپليتيک در سياستهاي معاصر روسيه و مشکالت و اولويتهاي
ژئوپليتيک در شکلگيري و توسعه روسيه مدرن تحليل ميکند .او به اولويتهاي ژئواستراتژيک
روسيه پرداخته و مدعي است که در آينده اين اولويتها تحت تاثير عوامل ژئوپليتيک تغيير قرار
خواهد کرد .از نگاه دولنکو در روند شکلگيري سياستهاي روسي امروز ،ترکيب اصول
ژئوپليتيک و عناصر تمدني بسيار مهم است .همچنين ،مدعي است که ويژگي بارز سياست داخلي
و خارجي روسيه از بدو تأسيس تاکنون به عنوان يک کشور مستقل و يک بازيگر مهم در روابط
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بينالملل ،اهميت روزافزون عامل ژئوپليتيک ،يعني يک عامل مرتبط با حل مشکالت سياسي
سرزميني ،اطمينان از اولويتهاي سياسي سرزميني و دستيابي به اهداف مربوط به آن است.
با نگاهي به مهمترين نوشتهها و آثار ايراني و خارجي ميتوان دريافت که موضوع رابطه
ژئوپليتيک و امنيت ملي روسيه مورد توجه و بحث و بررسي نويسنگان مختلفي بوده است .اما
آنچه که نگارنده را وادار به پژوها در باره موضوع مورد بحث نموده سه نکته است .نخست
اينکه در نوشتههاي مورد بحث به مطلبي برنخوردهام که رابطه سه متغير ژئوپليتيک ،نگرش و
راهبرد را مورد بررسي قرار دهد .دوم اينکه سند راهبرد سال  2021بسيار جديد است و
تفاوتهاي بسيار مهمي با نسخههاي قبلتر در سالهاي  2010 ،2015و  2000دارد و اين
موضوع را به طور مفصل در يافتههاي پژوها در بخا مربوط به متغير راهبرد امنيتي نوشتهام.
نکته سوم منظر تئوريک نگارنده است که کوشا نموده با بهرهگيري از تحوالت نظري جديد
در حوزه مطالعات علوم انساني و بويژه يافتههاي مکتب برساختي و اهميت آن براي مطالعات
ژئوپليتيک و راهبردي به اين موضوع بپردازد .از اين رو ،ميتوان ادعا کرد که بحثي نو و يافتههايي
در خور توجه و نقد خواهد بود.
.4مباني نظري و مدل تحليلي
براي تحليل و تبيين رفتار دولتها متغيرهايي چون انگيزه قدرتمندي ،ساختار هرج و مرج گونه
بينالمللي ،عوامل گوناگون داخلي ،فرهنگ سياسي تاريخي و محيط ژئوپليتيک مطرح شدهاند.
يکي از رفتارهاي مهم دولتها اتخاذ راهبردهاي امنيت ملي است که به خاطر اهميت و
پيامدهايا بسيار مورد توجه قرار گرفته است .اين راهبردها به ويژه زماني که از سوي قدرتهاي
بزرگ و موثر بينالمللي و به شکل تهاجميتر اتخاذ ميشوند نيازمند ژرفکاوي بيشتر هستند.
در نظريههاي مطالعات راهبردي و نيز دانا ژئوپليتيک و روابط بينالملل ،عمدتاً در تحليل
راهبردها از متغير محيط بهره گرفته ميشود و اين موضوع در سير تحول اين نظريهها از گذشته
تاکنون از رابطهاي يکسويه و «جبري» به سمت روابطي چندگانه ،نسبي و «متغيري» و سپس
تعامالتي برساختي ،اجتماعي و «نگرشي» حرکت کرده است .در مکتب محيطي نيز به مطالعه
تاثير عوامل طبيعي و محيط جغرافيايي بر انديشه ،منا و رفتار سياسي انسان پرداخته و محور
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اصلي آن در آغاز بر رابطه جبري و يکسويه تاثير متغيرهاي جغرافيا بر سياست و حکومت
تمرکز داشته است( .)Hafeznia,2014:159تحول اين مکتب به شکلگيري ديدگاههاي سنتي
جغرافيا و از جمله دانا ژئوپليتيک سنتي منجر شد .در نظريههاي سنتي عامل قدرت و بازيگران
قدرتمند در محيط ژئوپليتيک موجب نگراني امنيتي دولتهاي رقيب شده و در نتيجه رقبا به
سمت در پيا گرفتن راهبردهاي امنيتي خشنتر سوق داده ميشدند .اين موضوع از نگاه
ژئوپليتيسينهايي چون مکيندر عمدتاً رقابت بر سر مناطق حياتيتر جهان و هارتلند جهاني بود
و بر اين اساس ،رقابت روسيه و انگليس امري اجتنابناپذير پنداشته ميشد که حد يقف هر
کدام صرفاً ميزان قدرت ديگري و متحدانا بود .از اين رو ،ژئوپليتيک «واقعنگر» بر رقابت و
منازعه در مناطق حياتي براي منافع ملي کشورها تاکيد داشت و عامل اصلي تعيينکننده راهبرد
امنيتي هر کشور را انگيزههاي قدرت آن ،احساس نگراني از محيط ژئوپليتيک و ميزان
آسيبپذيري احتمالياش بود .از اين نگاه ،محيط همواره رقابتي باقي ميماند و دولتمردان نيز
چارهاي جز عمل به مقتضاي حفظ آن با قدرت و جنگ نيستند .ماهان ،مکيندر ،راتزل و کيلن از
جمله ژئوپليتيسينهايي بودند که به جبرگرايي جغرافيايي باور داشتند( .)Flint,2011:59از اين
نگاه ،بر اساس مولفههاي محيط ژئوپليتيک امکان شکلگيري راهبردها و روابط استراتژيک در
اشکالي مانند اتحاد ،ائتالف ،شراکت و يا رقابت وجود دارد( .)Abdi,2020:16-17اين نگرش
بعدها از سوي جريانهاي فکري ديگر و از جمله مکتب «ژئوپليتيک انسانگرا» به چالا گرفته
شده است؛ مکتبي که بر خالف بسياري از آموزههاي ژئوپليتيک رقابتي ،بر اصالت صلح،
همزيستي ملتها و سازههاي انساني با يکديگر و همچنين با طبيعت و موجودات زنده به عنوان
زيستگاه جغرافيايي آنها تأکيد ميکند(.)Hafeznia,2021:2
از نگاه نظريهپردازان ليبرال و «جهانگرا» در حوزه ژئوپليتيک و روابط بينالملل ،محيط امنيتي
دولتها امري صرفاً سختافزاري ،رقابتي و پايدار و غيرقابل تغيير نيست ،بلکه مردمان کشورها
عموماً به دنبال منافع خود با روشهاي کمهزينه مانند تجارت هستند و اگر نظامهاي سياسي
برخاسته از اراده ملتها باشند ،ناگزيرند منافع مردم را جستجو و به کمهزينهترين شکل ممکن
دنبال کنند .از اينرو ،نگرشهاي دولتمردان مردمساالر و عناصر فکري و انديشهاي معطوف به
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منافع مردم ميتواند به همکاري و صلح بينديشند و همگرايي منطقهاي و جامعه امن منطقهاي
جاي حوزههاي نفوذ رقابتي ،منازعه و جنگ را بگيرد .در نظريههاي «انتقادي» به نقد بنيانهاي
فلسفي و شناختي نظريههاي کالسيک پرداخته و باور دارند که ژئوپليتيک و روابط بينالملل نه
يک علم که يک گفتمان ،بلکه شکلي از قدرت هستند که وابسته به انسان سفيد غربي و طبقه
مسلط جوامع و دول غربي بوده و در چارچوب منافع آنها و براي توجيه رفتارهايشان حرکت
مي کند و اگر قرار باشد که در خدمت منافع مشترک بشري باشند بايستي از حصار قدرتمندان
خارج شده و به رهايي انسان از قيد و بندهاي فکري و ابزاري کمک کنند .اين نظريهها هدف
خود را نقد سياست ،روشنگري و آشکارسازي نقا انگيزههاي سياسي پنهان در پشت گزارههاي
ژئوپليتيک ميدانند( .)Hafeznia,2014:181مکتب ژئوپليتيک انتقادي با فراتر رفتن از نظريههاي
متعارف موجود به حکومتها گوشزد ميکند که انفکاک قلمروهاي داخلي و خارجي غيرممکن
است و بازيگران غيردولتي نقشي کليدي در سياست جهاني بازي ميکنند(.)Flint,2011:46
سائول برنارد کوهن مفهوم ژئوپليتيک را فراتر از ديدگاههاي جبري و يا متغيري برده و آن را با
سه مفهوم «زمينهها» و الگوهاي جغرافيايي و مناطق چنداليه ،ديدگاهها و «نگرشها» ،و
«فرآيندها»ي سياسي داخلي و بينالمللي تعريف کرده و آنها را به شکل پويا در تعامل با يکديگر
دانسته است( .)Cohen,2009:43اگرچه او مدعي ارائه يک نظريه برساختي نيست و همچنان
خود را يک واقعگرا ميداند ،اما پويايي ذاتي نهفته در روابط متغيرهايي که مطرح ميکند ،نگرش
او را به نظريههاي برساختي و سازهانگار نزديک ميکند .بر خالف نظريههاي «ساختاري» که
معموالً ساختارها حدود و قلمرو رفتار بازيگران و واحدها و کارگزاران را محدود ميکنند ،اما
در نظريههاي «ساختاريابي» يا تعامل کارگزار و ساختار ،آنها بر يکديگر تاثير داشته و براي
همديگر محدوديت و فرصت ايجاد ميکنند.
از تطور انديشه ساختاريابي گيدنز ،نظريههاي «سازهانگار» يا برساختي برآمدهاند که شکلگيري
هر رفتاري را در عامل انساني و يا هر بازيگري برخاسته از تعامالت اجتماعي و در چارچوب
آن ميدانند .در اين نگرش ،هر بازيگر در درون جامعهاي قرار دارد که ذهن ،هويت و تعامالتا
مدام بازتوليد ميشوند و اين محيط نه امري پيشيني ،بلکه امري هم زمان و در مکان است .ذهنيت
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هر بازيگر به يک فضاي بيناذهني گستردهتر پيوسته است .هويت او در چارچوب اين فضاي
بيناذهني توليد و باز تعريف ميشود .تعامالت او با محيط و ديگر بازيگران ،بر تحول نگرش او
و باز تعريف رفتارش مدام تاثير دارد .از اينرو ،محيط رفتار دولتها يک محيط اجتماعي و نه
يک محيط سيستمي مکانيکي ست .در اين محيط اجتماعي ،هويت ،نگرش و راهبرد دولتها
يک بار براي هميشه شکل نميگيرد ،بلکه مدام باز تعريف ،بازتوليد و بازنگري ميشود .ساختار
محيط ژئوپليتيک نه يک امر ثابت و خطي بلکه جامعهاي فکري ،پويا ،اثرگذار و اثرپذير پنداشته
ميشود .محيط اجتماعي در نظريه سازهانگاري از عوامل متعددي چون ژئوپليتيک ،هنجارها،
نهادها و با حضور ديگر دولتها تشکيل ميشود(.)Wendt,1999شکل( )1نمودار امر اجتماعي
محيط بر هويت ،نگاه و رفتار دولتها را نشان ميدهد:
شكل( :)1نمودار شكلگيري رفتار دولتها در چارچوب انديشه سازهانگاري

طبعاً نمودار باال مبتني بر بحثهاي کالن نظريههاي برساختي به کليت محيط و ذهنيت و تعامالت
ميپردازد و براي مباحثي که در بخاهاي بعدي بايستي به آنها پرداخته شود نيازمند مدل تحليلي
سادهتري هستيم .از اينرو ،در چارچوب مباحث نظري مطرح شده در فرازهاي باالتر و بر اساس
مفاهيم و ايدههاي برگرفته از نظريههاي محيطي ،تعاملي و بويژه نظريههاي برساختي يا سازهانگار
علوم انساني در مورد راهبرد دولتها و با عنايت به مباحثي که در بخاهاي بعد به آنها
ميپردازيم ،ميتوان نموداري که روند تاثيرگذاري محيط بر نگرش و تشکيل راهبرد را نشان
ميدهد به شکل زير ترسيم نماييم:
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شكل( :)2نمودار روابط محيط ،نگرش و راهبرد از منظر سازهانگاري

با در نظر گرفتن دو نمودار پيشين از نتايج نظريههاي مطرح شده و بهويژه نظريههاي سازهانگار
ميتوان تعامل متغيرهاي سهگانه را نه يک امر متوقف به نتيجه بلکه پوياييهاي آن را به شکل
چرخهاي از تعامالت پيوسته ،پويا ،و بازتوليدکننده ،آنگونه که سازهانگاران مدعي هستند ،درک
کرد .نمودار زير اين وضعيت را به شکل روشنتري نشان ميدهد:
شكل( :)3نمودار چرخه تعاملي شكلگيري راهبرد و پيامدهاي آن

.5يافتههاي پژوهش
 .5-1راهبرد امنيت ملي روسيه :تحريک و تهاجم

راهبرد امنيت ملي روسيه از سال  1991تا امروز دچار تغييرات مهمي شده است .اين تغييرات
متاثر از عوامل گوناگوني چون نخبگان سياسي حاکم بر کشور ،نگرش کالن دولت و گفتمان
اصلي نظام سياسي ،بازسازي اقتصادي ،نظامي و احياي نقا و نفوذ در مسائل منطقهاي و جهاني،
شرايط محيطي و روابط با غرب و ديگر دولتهاي منطقه ،شکلگيري و تحول جريانهاي سياسي
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در محيط پيراموني ،تالش دولتهاي نوپا در جستجوي متحدان خارجي و درک تهديدهاي
نظامي ،امنيتي ،اقتصادي و فرهنگي بوده است.
در دوره رياست جمهوري بوريس يلتسين از سال  1991تا  1999نگرش غربگراي حاکم بر
دولت اين کشور و گفتمان همگرايي غربي موجب شده بود تا روسيه خود را در چارچوب
سياستهاي غربي و بخشي از نظام بينالمللي آن ببيند .اما ناکامي در اين هدف موجب تغيير اين
نگاه شده و از اواسط دهه به تدريج مسيري متفاوت در پيا بگيرد که با ضربهي ناشي از بحران
کوزوو در سال  1999اين مسير با بن بست روبرو شده و راهبرد امنيتي آن نيز متحول شود .سال
 2000و روي کار آمدن والديمير پوتين به شکلگيري گفتماني متفاوت در سياست کالن روسيه
منجر شد که از «مشارکت و رقابت» تا «رقابت گسترده و همهجانبه» تداوم داشته است .با بازنگري
اسناد راهبردي اين کشور و به طور مشخص سند موسوم به «راهبرد امنيت ملي روسيه» ،تهديدات
ناتو و دولتهاي غربي مورد توجه قرار گرفته و راهبرد امنيتي مقابله و تعامل در پيا گرفته شد.
در عمل نيز روسيه اگر چه در مقابله با تهديد تروريسم پس از حادثه  11سپتامبر  2001و حمله
به افغانستان از آمريکا حمايت نمود و توافقات مهمي در حوزههاي راهبردي با آمريکا و ناتو از
جمله منشور  1+19امضا کرد اما پس از حمله آمريکا به عراق و انقالبهاي رنگي در گرجستان،
اوکراين و قرقيزستان ،روسيه راهبرد مقابله جويانهتري برگزيد که در سال  2008و حمله به
گرجستان به اوج خود رسيد.
با وجود ارائه طرح «از سرگيري» روابط از سوي دولت آمريکا در سال  2009و بهبود روابط در
دوره رياست جمهوري مدويدف که گفتمان نوسازي و ارتباط را در پيا گرفته بود و مجموعهاي
از توافقات در مورد تعليق گسترش ناتو و سپر موشکي از يک سو و همراهي روسيه پس از آغاز
انقالبهاي عربي از سال  2010و در قطعنامه ايجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز ليبي ،اما بهبود
روابط روسيه و آمريکا کوتاه بود و با روي کار آمدن پوتين در سال  2012بار ديگر تقابل آمريکا
و روسيه از سر گرفته شد و در بحران سوريه و بويژه بحران اوکراين از سال  2014موج جديدي
از تنا و رقابت آغاز شد و راهبرد امنيتي روسيه بيا از هر زمان ديگري تهاجمي شد و با
اشغال شبهجزيره کريمه و حمايت از جداييطلبان در شرق اوکراين در لوهانسگ و دونتسک،
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هر گونه امکان بهبود روابط به شدت محدود شد .تحريمهاي غرب عليه روسيه ،رزماياهاي
متعدد در کنار مرزهاي دو طرف و در مناطق دريايي و به ويژه در درياي سياه درگيريهاي
محدود هوايي و دريايي و استقرار جنگ افزارهاي گوناگون در مناطق مرزي را بايستي از
نشانههاي آغاز يک دوره رقابت ،تنا و منازعه بدون هر گونه چشمانداز روشن براي کاها
دانست .از مرور اين دورههاي تاريخي به طور کوتاه در مييابيم که روند تحول نگرشها و
گفتمانهاي کالن سياسي کشور ،تغيير شرايط محيط امنيتي روسيه و دگرگوني رفتار دولتهاي
جدا شده از شوروي پس از انقالبهاي رنگي و بسط روابط با غرب ،موجب شده تا روسيه نيز
راهبرد امنيتي جديتر ،مقابله جويانهتر و تهاجميتري را در پيا بگيرد و اين تحول را ميتوان
از اسناد امنيت ملي سالهاي  2000تا  2015به روشني دريافت .در عمل نيز از نيروهاي پاسدار
صلح روسي بر اساس مصوبات سازمان کشورهاي مستقل مشترکالمنافع تا نيروهاي نظامي
متجاوز به خاک گرجستان و اوکراين و رهگيري هواپيماهاي نظامي و ناوهاي جنگي کشورهاي
غربي حکايت از تغييرات رفتاري کرملين دارد .پا به پاي تحول در محيط امنيتي و تهديدات،
نگرشها و گفتمانهاي سياسي کالن دگرگون شدهاند و راهبرد امنيتي نيز بازنگري شده است.
از نگاه تحليلگران غربي ،روسيه امروز به عنوان يکي از بزرگترين قدرتهاي تجديدنظرطلب
در جهان است که تصميم دارد به نظم جهاني ليبرال پايان دهد و در پي آن است که در حوزه
اوراسيايي ،منطقه ميان درياي سياه و درياي بالتيک را کنترل کند و اروپاي شمالي و رودخانه
دانوب از اهميت استراتژيک برايا برخوردارند ،اولي دروازهاي براي ورود به اروپا و دومي
نقطه پيوند اقتصادي ده کشور مهم منطقه است( .)Paul,2019از اين رو ،روسيه راهبردي امنيتي
و نظامي براي تهديد غرب و آن هم تهديدي وجودي در پيا گرفته و با اقدامات اخير خود ،از
جمله تجاوز به اوکراين ،استقرار تسليحات و نيروي نظامي در کالينينگراد (در کنار کشورهاي
بالتيک) ،تمرينات نظامي ساالنه زاپاد با بالروس و تمرينات وستوک  ،2018-غرب را نگران
کرده است(.)Paul,2019
طبق برآورد ساالنه آژانس اطالعات ملي آمريکا در سال « ،2021روسيه به اقدامات تحريکآميز
براي تضعيف هنجارهاي بينالمللي و نهادهاي غربي ،شکلدهي به رويدادهاي جهاني به عنوان
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يک بازيگر اصلي در يک نظم بينالمللي چندقطبي جديد و توسعه تواناييهاي نظامي ،هستهاي،
فضايي ،سايبري و اطالعاتي خود ادامه ميدهد .مسکو همچنين ،فعاليتهاي نفوذي ،اطالعاتي،
کمکهاي نظامي و تمرينات ترکيبي را براي پيشبرد منافع خود يا تضعيف منافع اياالت متحده و
متحدان آن انجام ميدهد .همچنين ،مسکو به گسترش ارتا ،اطالعات و اطالعات جهاني خود
ادامه خواهد داد و مجموعهاي از اقدامات امنيتي ،تجاري و مشارکت با متحدان و دشمنان اياالت
متحده به ويژه همکاريهاي استراتژيک رو به رشد با چين ،ونزوئال و کوبا براي دستيابي به
اهداف خود در پيا گرفته است .اين کشور به عنوان با بهرهگيري از ابزارهاي جاسوسي ،نفوذ
و حمله خود ،همچنان يک تهديد اصلي در فضاي مجازي خواهد بود و زيرساختهاي حياتي،
از جمله کابلهاي زير دريايي و کنترل صنعتي را هدف قرار داده و توانايي خود را براي آسيب
رساندن به زيرساختها در هنگام بحران بهبود ميبخشد»( Annual Threat Assessment,

 )2021:9-12آندره مارتيانف ،در کتاب خود با عنوان «از دست رفتن برتري نظامي» ،سالحهاي
جديد روسي را تحليل کرده که ممکن است محاسبات سياستگذاري ژئوپليتيک را تغيير دهند.
از نگاه وي تعداد زيادي سامانه عملياتي روسي همانند بمبافکنهاي راهبردي ،TU-160M2
موشکهاي کروز  X-101و موشکهاي  Iskanderوجود دارد که غرب بايد آنها را در نظر بگيرد
تا تهديد نظامي آن را درک کند(.)Paul,2019
در تازهترين سند راهبرد امنيت ملي اين کشور که در  2ژوئيه  2021پس از تصويب رئيس
جمهور منتشر شده ،ميتوان چشمانداز آينده رفتار امنيتي روسيه را مالحظه کرد .اين سند در
چهار بخا به اصول کلي ،محيط بينالمللي ،اولويتهاي ملي و راهبرد تامين امنيت ملي روسيه
براي يک دوره  6ساله ميپردازد و در واقع جامعترين سند ملي و در حقيقت راهبرد
کالن( )Grand Strategyاست .نکته جالب در اين سند در مقايسه با سند  2015و اسناد مسبوق
بر آن ،تاکيدي است که بر مردم و ظرفيتهاي انساني ،سنتهاي معنوي و ارزشهاي تاريخي،
امنيت اطالعات ،امنيت اقتصادي و ثبات راهبردي بينالمللي به عنوان اولويتهاي ملي است.
اين موضوعات براي نخستين بار است که مورد توجه نخبگان سياسي و امنيتي اين کشور قرار
گرفتهاند و نشاندهنده واکنا به شرايط جديد جهاني و ملي است .پاتروشف دبير شوراي امنيت
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ملي روسيه پس از انتشار اين سند تاکيد کرد که «تنها ترکيبي هماهنگ از يک دولت قدرتمند و
رفاه انساني ميتواند موجب شکوفايي ملي و تشکيل يک جامعه عادالنه را تضمين
کند( .)Sergievskaia,2021همچنين ،در سند مذکور تاکيد شده که توسعه اقتصادي-اجتماعي
کشور و محافظت از بنيانهاي معنوي آن ارتباط ناگسستني دارد و امنيت ملي روسيه نه تنها
موشک و تانک بلکه ارزشهاي سنتي آن است و اهميت آنها براي توسعه پايدار اين کشور از
زرادخانههاي هستهاي آن کمتر نيست و به تعبير سربريانين «معنويت با سرنيزه برابر شد»(
.)Sergievskaia,2021
تغيير در مفاهيم و اصول سند راهبرد امنيتي روسيه نشانگر چگونگي درک رهبري روسيه از
چالاهاي امنيتي داخلي و خارجي است که اين کشور در سالهاي اخير با آن روبرو بوده است.
تقريباً در هر حوزهاي از هشت اولويت ملي مسکو ،از نظامي تا اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي،
فني ،دولتي ،اطالعاتي و غيره ،به اقدامات غرب براي تضعيف منافع ملي روسيه اشاره شده است.
اين امر باعث شده است که مارک گالئوتي ،متخصص روسيه ،اين استراتژي را "منشور پارانوئيد"
بنامد ،که نشاندهنده نقا غالب عناصر تندرو در شوراي امنيت روسيه است .اما براي ديميتري
ترنين ،مدير مرکز کارنگي مسکو  ،اين نشاندهنده "رويارويي طوالني مدت" با غرب است که
آغاز شده است( .)Kapoor,2021بوچانان نيز حذف اهداف و منافع مشخص در روابط با اروپا
و اياالت متحده را از سند استراتژيک جديد نشانگر تولد دوباره روسيه مستقل دانسته و آن را
خبر بدي براي واشنگتن ميبيند؛ چرا که بر خالف سند سال  2015که بر عالقه به "ايجاد
مشارکت کامل با اياالت متحده" بر اساس "منافع مشترک" تأکيد داشت ،در اينجا از ناپديد شدن
"زمينههاي مهم مشارکت" بين روسيه و اياالت متحده سخن رفته و به نظر ميرسد روسيه اکنون
عزم خود را براي پنج سال آينده و "تنهايي به پيا برفتن" جزم کرده است(.)Buchanan,2021

از اينرو ،راهبرد امنيتي روسيه به طور جدي دگرگون شده و محتواي سند جديد فراتر از يک
به روزرساني ساده است .از نگاه بسياري از تحليلگران ،تغييرات در سند راهبرد امنيت ملي در
تيرماه 1400بسيار فراتر از روند قبلي و يک دگرديسي افقگشايانه است .در اين سند پس از
بررسي محيط امنيتي روسيه در جهان جديد و روندها و امکانهاي آن ،به ذکر اولويتهاي ملي
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اين کشور پرداخته و بر اساس آنها ،راهبردهاي امنيتي ملي را به شرح زير بيان کرده است:
حمايت از مردم روسيه و توسعه ظرفيت انساني؛ دفاع از کشور؛ امنيت عمومي و دولتي؛ امنيت
اطالعات؛ امنيت اقتصادي؛ توسعه علمي و فناوري؛ ايمني محيطزيست و استفاده منطقي از منابع
طبيعي؛ حفاظت از ارزشهاي معنوي و اخالقي سنتي ،فرهنگ و حافظه تاريخي؛ و ثبات راهبردي
بين المللي و مشارکتي(.)Russian Federation National Security Strategy,2021
راهبرد امنيت ملي روسيه يک نگاه کالن و مبتني بر مفهوم «امنيت جامع» به تعبير مکتب مطالعات
امنيتي کپنهاگ است که امنيت را بسيار فراتر از موضوعات نظامي و اطالعاتي دانسته و از اقتصاد،
علم ،فناوري ،تا اجتماع ،فرهنگ و محيطزيست را در بر ميگيرد .از اينرو ،بر حمايت از خانواده،
مادران ،کودکان ،سالخوردگان ،افزايا جمعيت ،کاها فقر ،بهبود خدمات اجتماعي ،بهداشت
عمومي ،خدمات اجتماعي و بهبود کيفيت آموزش عمومي به عنوان نخستين اولويت راهبرد
امنيت ملي تاکيد شده است .در حوزه دفاعي ،بر شناسايي به موقع ارتا موجود و احتمالي
خطرات و تهديدهاي نظامي ،بهبود سيستم برنامهريزي نظامي در روسيه ،حفظ سطح کافي قابليت
بازدارندگي هستهاي ،اطمينان از از آمادگي براي استفاده رزمي نيروهاي مسلح ،توسعه متعادل
بخاهاي سازمان نظامي ،تجهيز نيروهاي مسلح به سالحهاي مدرن ،آموزش ميهنپرستي تاکيد
شده است( .)Russian Federation National Security Strategy,2021در حوزههاي امنيت
اقتصادي ،علم و فناوري و اطالعات ،بر تقويت حاکميت اقتصادي ،کاها وابستگي به دالر،
کاها وابستگي به صدور مواد خام و انرژي ،متنوعسازي صادرات ،جذب دانشمندان خارجي،
استقالل فناوري کشور ،توسعه زيرساختهاي ارتباطي و بهبود روشهايي چون هوش مصنوعي
تاکيد شده است.
آن چنانکه پيا از اين هم ذکر شد ،توجه به فرهنگ و سنتهاي روسي از ويژگيهاي اين سند
جديد است و از اين رو ،مواردي چون تقويت يکپارچگي اجتماعي ،هماهنگي بين اقوام و اديان،
حفظ هويت مردم چندمليتي فدراسيون روسيه ،حفاظت از حقيقت تاريخي ،حفظ حافظه تاريخي،
مقابله با جعل تاريخ ،حفظ خانواده سنتي ارزشها ،تداوم نسلهاي روسها ،تقويت آگاهي
جمعي از نقا روسي سنتي ارزشهاي معنوي و اخالقي و فرهنگي و تاريخي ،طرد ايدههاي
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تخريبي ،کليشهها و مدلهاي تحميلشده از خارج ،توسعه سيستم آموزش و پرورش به عنوان
بنيان شکلگيري شخصيت معنوي و اخالقي و ميهني شهروندان ،پشتيباني از زبان روسي به
عنوان زبان دولتي ،و محافظت از جامعه روسيه در برابر ايدئولوژيها و ارزشهاي فرهنگي بيگانه
از اهميت زيادي در راهبرد امنيتي اين کشور برخوردار شدهاند( Russian Federation National

.)Security Strategy,2021
از نگاه تدوينکنندگان سند جديد ،روسيه در مواجهه با افزايا تناهاي ژئوپليتيک ،بايستي به
افزايا ثبات سيستم روابط بينالملل بر اساس حقوق بينالملل ،اصول امنيت جهاني برابر و
غيرقابل تقسيم ،تعميق همکاري چندجانبه بدون خطوط تقسيم دولتها و رويکردهاي بلوکبندي
براي رسيدگي مشترک به مشکالت و بحرانهاي جهاني و منطقهاي از طريق سازمان ملل متحد
و بويژه شوراي امنيت ملل متحد اقدام کند .در اين سند از تضمين منافع در قطب شمال سخن
رفته و يک چالا براي حاکميت در نظر گرفته است .همچنين ،براي نخستين بار است که در
يک سند امنيتي روسي ،از قطب جنوب بحث شده است .همچنين بايد به مفهوم تهديد حاکميت
فرهنگي و امنيتيسازي فرهنگ اشاره کرد( .)Buchanan,2021لذا دولت روسيه راهبردي امنيتي
در پيا گرفته که همه مقولههاي فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادي و سياسي را پوشا داده و به آنها
با نگاه امنيتي برخورد ميکند؛ موضوعي که از نگاه مکتب امنيتي کپنهاگ که بر «غيرامنيتيسازي»
پديدههاي اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي از سوي دولتها تاکيد دارد ،مغاير يک سياست امنيتي
جامع و کارآمد است.
بررسي کوتاه سند راهبرد امنيت ملي روسيه در سال  2021نشان ميدهد که اين کشور خود را
در محاصره قدرتهاي خارجي ميبيند و اين موضوع عالوه بر تهديدات نظامي و سختافزاري،
مجموعهاي از تهديدات نرمافزاري فرهنگي ،اجتماعي ،ارزشي ،اخالقي و اطالعاتي و اقتصادي
را در بر ميگيرد و راهبرد اين کشور براي مقابله با گستره اين تهديدها نيز از قدرت نظامي و
بازدارندگي هستهاي تا تقويت اقتصادي و مصونيت اجتماعي و حفظ سنتها را در بر ميگيرد.
از اينرو ،راهبرد امنيتي روسيه در مقايسه با گذشته ،گستردهتر و فراگيرتر ،تهاجميتر و آمادهتر
براي درگيري و مقابله شده است .اما نکته مهم در اين رابطه آن است که چرا چنين تغييراتي
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ايجاد شده و اين ويژگيها چه نسبتي با محيط امنيتي و واقعيتهاي پيراموني جغرافيايي اين
کشور دارد؟ موضوعي که در بخا بعدي به بررسي آن ميپردازيم.
 .5-2محاصره فراگير :محيط ژئوپليتيک و ژئوکالچر

در نظريههاي سنتي ژئوپليتيک معموالً محيط ژئوپليتيک کشورها نسبتاً ثابت پنداشته ميشد .اما
آن گونه که در مبحث نظري مالحظه شد ،محيط ژئوپليتيک عالوه بر تاثيرپذيري از تحوالت فني
و بازيگران ديگر ،از نگرشها و فضاي بيناذهني نيز تاثير ميپذيرد .بر اين اساس ،محيط ژئوپليتيک
روسيه ضمن برخورداري از يکسري مولفههاي نسبتاً ثابت ،از عوامل ديگري تاثير ميپذيرد که
در گذر زمان و در نسبت با نگرشها ،گفتمانها و سياست بازيگران ديگر متحول ميشود.
از نگاه بسياري از انديشهورزان حوزه مطالعات ژئوپليتيکي و راهبردي ،محيط امنيتي روسيه بسيار
پرمخاطره است و اين امر از گستردگي قلمرو و ويژگيهاي جغرافيايي آن به ويژه همواري از
اروپا تا خاور دور و نيز محيط منطقهاي آن بر ميخيزد .به تعبير کاپالن ،نا امني جوهره احساسات
ملي روسيه را تشکيل ميدهد و بيلينگتون نيز احساس ناامني در دشت شرقي را عامل اشتياق
براي دفاع دانسته و باور دارد که انديشه روسي بيشتر از تاريخ اثر ميپذيرد( Kaplan,2020:

 .)137محيط امنيتي روسيه در سه اليه جهاني ،منطقهاي و ملي قابل درک است .در محيط جهاني
روسيه از هژموني آمريکا و متحدانا در سالهاي پس از شوروي آسيبهاي زيادي ديده است.
تحقير به خاطر شکست در رقابتهاي نظام دوقطبي ،انحالل پيمان ورشو ،تداوم پيمان ناتو و
گسترش آن ،ناديده گرفتن نقا و جايگاه اين کشور در سطوح جهاني و منطقهاي و نيز مداخله
در حوزههاي نفوذ منطقهاي و امور داخلي اين کشور ،فشار فرهنگي ،رسانهاي و رواني بر
حکمراني روسي و ترسيم چهرهاي فاشيستي از نظام سياسي و دولتمردان اين کشور در قالب
مفاهيمي چون پوتينيسم ،احياي استالينيسم و نظام تزاري ،تاخير دو دههاي در پذيرش به سازمان
جهاني بازرگاني و اخراج از جي هشت ،مهمترين نمونههاي اين محيط جهاني بودهاند.
در سند راهبرد امنيت ملي  2021تصويري از جهان در حال تحول و آشفتگي ارائه ميشود که
هژموني غرب در حال پايان است و اين منجر به درگيريهاي بيشتر و جديتري ميشود .به
تعبير دميتري ترنين ،اين ترکيب خوشبيني تاريخي(پايان قريبالوقوع هژموني غرب) و نگراني
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عميق(افول و خشونت رفتاري غرب) به طرز مبهمي يادآورحکم معروف استالين در مورد تشديد
مبارزه طبقاتي در امتداد مسير سوسياليسم است .لذا از نظر اقتصادي ،روسيه به شکل
محدوديتهاي مختلفي که براي آسيبرساندن به آن و جلوگيري از آن ايجاد شده ،با رقابت
ناعادالنهاي روبروست .از نظر امنيتي ،استفاده از زور تهديدي رو به رشد است .در حوزه اخالق،
ارزشهاي سنتي روسيه و ميراث تاريخي آن مورد حمله قرار ميگيرند .در سياست داخلي،
روسيه مجبور است با عوامل خارجي مقابله کند که هدف آنها ايجاد بيثباتي طوالنيمدت در
اين کشور است .محيط بيروني مملو از تهديدات و ناامنيهاي فزاينده به جاي يک اپيزود ،به
عنوان يک دوره در نظر گرفته ميشود( .)Trenin,2021روسيه خود را به عنوان عضوي از سه
محيط ژئوپليتيک اوراسيا ،يورو آتالنتيک و آسيا اقيانوسيه دانسته و رهبرانا نيز کشور را داراي
هويتي انعطافپذير ميدانند .هر يک از اين فضاها داراي ويژگيهاي مختلفي است و نقا
خاصي در درک روسيه از موقعيت خود در امور جهاني دارند .روسيه در تمام سه دهه گذشته
کوشيده تا به عنوان يک قدرت بزرگ شناخته شود و عضويت در سه منطقه ژئوپليتيک مذکور
با توجه به اين وضعيت قدرت بزرگ از اهميت زيادي برايا برخوردار است .از آنجا که روسيه
"عضو" هر يک از اين مناطق است ،يک قدرت بزرگ است و به عنوان يک قدرت بزرگ ،طبعاً
در هر يک از اين مناطق داراي منافعي است(.)Svarin,2017:138
به لحاظ همجواري نيز محيط منطقهاي روسيه از غرب ،جنوب و شرق به اشکال و درجات
مختلف مورد تهديد است .در محيط غربي ،روسيه از يک تجربه تاريخي طوالني تهديدات
برخوردار است .از حمالت مداوم وايکينگها در هزاره نخست ميالدي تا تجاوزات مکرر سوئد،
ليتواني و لهستان در سدههاي  11تا  17ميالدي ،و سپس تهديدات برخاسته از انقالب فرانسه
براي دنياي سنتي و مذهبي تزاري روسيه در اوان سده  19که بويژه در جنگهاي ناپلئون متجلي
شد ،تهديدات آلمان در جنگهاي جهاني اول و دوم و سرانجام تهديد ناتو در دوره جنگ سرد،
نشان ميدهد که مرزهاي غربي روسيه کمتر از امنيت برخوردار بوده و به داليلي چون
دفاعناپذيري جغرافيايي ،تداخل حوزههاي نفوذ قومي ،مذهبي و منفعتي و بازيگران قدرتمند
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غربي ،همواره روسيه نگران امنيت مناطق غربي خود بوده است .اين عرصه از درياي بالتيک تا
درياي سياه هنوز هم مهمترين حوزه تهديدات و نگرانيهاي امنيتي روسيه است.
نکته جالب توجه آن است که مکيندر در سال  1919بر اهميت اروپاي شرقي براي آينده
رقابتهاي جهاني بسيار اهميت قائل بود و بر «ضرورت حياتي وجود دولتهاي مستقل بين
آلمان و روسيه» براي جلوگيري از تسلط آن دو دولت تاکيد داشت و پيشنهاد کرد که با تشکيل
کشورهاي روسيه سفيد ،اوکراين ،گرجستان ،ارمنستان ،آذربايجان و داغستان ،طرحهاي روسيه
را خنثي کنند .موضوعي که با فروپاشي شوروي و استقالل اين جمهوريها ،به صورت
شگفتانگيزي با پيشنهاد مکيندر شباهت داشت(.)Kaplan,2020:75-76
در سه دهه اخير ،آمريکا و متحدانا اقدامات گوناگوني براي نفوذ در حوزه اوراسيايي و
کشورهاي پيراموني روسيه انجام داده اند و اين موضوع موجبات نگراني کرملين را بيا از پيا
فراهم آورده است .بحران بالکان در دهه  ،1990گسترش تدريجي ناتو و نهادهاي متعدد آن مانند
«طرح مشارکت براي صلح» در سال  1994و يا طرح «اقدام براي عضويت» در سال ،1997
استقرار سپر موشکي در لهستان ،چک ،روماني و ترکيه و همينطور گسترش هنجارها ،نهادها و
طرحهاي غربي ديگر چون «گوام» از  ،1997طرح «همسايگي جديد» از « ،2004ابتکار مشارکت
شرقي» از  ،2009و «توافق اتحاديه» از  ،2013همه و همه مجموعه اقداماتي بوده که از نگاه
مسکو ،امنيت ملي و حوزههاي نفوذ منطقهاي آن را تهديد کردهاند.
پذيرش ناتو به عنوان ستون اساسي نظام امنيتي اروپا پس از جنگ سرد و از جمله گسترش آن
در تعدادي از جمهوريهاي شوروي از جمله ويژگيهاي غيرقابلتغيير سياست آمريکا در قبال
روسيه بوده است .پس از پايان جنگ سرد ،گسترش ناتو براي اياالت متحده ابزار اصلي سياست
امنيتي در اروپا و اوراسيا شد .عالوه بر اين ،اياالت متحده ناتو را عامل تحول در قاره اروپا
ميداند .هشدارهاي مسکو از سال  1994مبني بر مفهوم "اروپاي متحد" ،که مفهومي ناسازگار با
گسترش ناتو بود ،مورد توجه قرار نگرفت .از نگاه غربيها اما گسترش ناتو لزوماً عليه روسيه
نبوده ،اما تأثير منفي بر برداشت روسيه از انگيزهها و اهداف آمريکا داشته و با مخالفت کامل
دولت روسيه روبرو شده است(.)Rumer and Sokolski,2020
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از نگاه برخي تحليلگران ،اقدامات روسيه که غالباً توافقنامههاي موجود را نقض ميکنند،
بيشترين مسئوليت خراب شدن روابط را بر عهده اين کشور قرار ميدهند .از اين نگاه،
سياستهاي آمريکا نيز عمدتاً مواردي چون تاريخ ،فرهنگ ،جغرافيا و مالحظات امنيتي روسيه
را ناديده ميگيرند و سياست همه روساي جمهور آمريکا طي سي سال گذشته به شيوه خود
غيرواقعي بوده و به فروپاشي روابط کمک کرده است .دو موضوع اصلي تشديد تنا بين دو
کشور است .اولين مورد عدم تمايل به پذيرش روسيه آنگونه که هست و تالش مداوم براي
تحول در سيستم سياسي آن است .دوم گسترش نظام امنيتي يورو  -آتالنتيک به فضاي اوراسيا
در اطراف روسيه است .تالشهاي مکرر اياالت متحده براي حل اين مسائل هميشه بينتيجه
بوده است(.)Rumer and Sokolski,2020
از زمان گورباچف و طرح خانه مشترک اروپايي تا  2012روس ها هميشه خواستار شراکت برابر
با غرب در معادالت و مفاهيم اين حوزه بودهاند .پوتين در سخنراني مجمع فدرال روسيه در سال
 2005به صراحت گفت" :بيا از هر چيز روسيه البته بزرگترين قدرت اروپايي بود  ،هست و
خواهد بود" .در سال  2007سرگئي الوروف ،وزير امور خارجه نيز خواستار "تعريف جديدي
از آتالتيسم با حضور روسيه" و لزوم تنظيم دوباره ساخت فضاي اروپا و آتالنتيک شد( Svarin,

 .)2016:133همينطور ،ديميتري مدويدف رئيس جمهور روسيه در سال  2008از «طرح جامع
امنيت اروپايي از ونکوور تا والدي وستوک» سخن گفت(.)Zagorski,2009:44
برخالف موقعيتي که روسيه در منطقه اوراسيا دارد ،جايگاها در منطقه يورو-آتالنتيک بسيار
ضعيف است و از اين رو ،ادعاي «خانه مشترک اروپايي» يا امنيت جامع اروپايي» چندان مورد
استقبال غرب نبوده است .الوروف در سال  2007از ضرورت تفاهم سهجانبه روسيه ،آمريکا و
اتحاديه اروپا براي امنيت يورآتالنتيکي سخن گفته بود .گفته او از اين جهت جالب است که
برداشت روسيه منطقه اوراتالنتيک عمدتاً به کنسرت قدرتهاي بزرگ در سده نوزدهم شبيه
است .بنابراين به نظر ميرسد که ساخت جامعه يورو-آتالنتيک بر اساس خوانا مسکو از
سياست جهاني به عنوان نظامي تحت سلطه تعداد کمي از قدرتهاي بزرگ است که هر يک از
منافع عملي خود دفاع ميکنند( )Svarin,2016:133و شباهتي به يک همگرايي يا امنيت جامع
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منطقهاي مورد نظر ليبرالهاي غربي ندارد .اين عدم تفاهمها موجب شده تا در تمام سالهاي
پس از انحالل پيمان ورشو در سال  ،1989پيمان ناتو گسترش يافته و روسيه نيز از سال 2000
آن را به عنوان تهديد امنيتي خود اعالم کرده است.
محيط امنيتي جنوبي که از درياي سياه تا قفقاز ،خزر و آسياي مرکزي و افغانستان را در بر
ميگيرد ،به لحاظ تاريخي عمدتاً با حضور بازيگراني چون عثماني و ايران و عامل اسالمي
تعريف شده است .امپراتوري عثماني از سده  15به تهديدي براي روسيه تبديل شده و جنگهاي
متعددي بر سر مناطق شمال درياي سياه و بالکان ميان دو طرف جريان داشته که جنگهاي
کريمه در سالهاي  1854تا  1857را بايد مهمترين و در عين حال آخرين مورد آنها دانست که
براي دولتهاي روس از آن زمان به عنوان يک کد راهبردي در هم پيماني عثماني و قدرتهاي
غربي معنا يافته که در پيوستن ترکيه به ناتو در دوره جنگ سرد و تا امروز و همسويي آن با
غرب در بحران کريمه از  2014تا امروز و نيز بحران سوريه قابل درک است .برخي معتقدند که
مداخله نظامي در بحران سوريه را بايستي با توجه به تنگناي موجود در درياي سياه و لزوم
گشايا اين محيط و ورود به يک راهبرد مديترانهاي درک کرد( .)Irkhin,2020:114تهديد
جنوبي اسالمي براي روسيه از زمان فروپاشي شوروي در جنگهاي چچن و تحوالت حوزه
قفقاز و نيز در بحران قرهباغ در سال  2020تداوم دارد .در مورد ايران ،روسها با وجود
همسوييهاي ناشي از درک مشترک از تهديد غربي ،اما هرگز نسبت به ايران کامالً مطمئن نبوده
و بلکه آن را تهديدي محتمل در صورت تعامل مثبت ايران و غرب ميبينند .مسکو از طريق
حضور فعال در روندهاي تسليحاتي و مديريت بحران کوشيده تا با نقاآفريني در اين عرصه،
هم تهديدات محتمل را محدود کند و هم اينکه به برقراري موازنه ميان همپيمانان و دشمنان
آمريکا بپردازد(.)Azizi,2019:85
اما در منطقه شرقي ،تهديد چين و ژاپن ماهيت متفاوتي دارند .روسها ژاپن را در تداوم تهديد
غربي مينگرند .اما چين را از دو نظر تهديد ميبينند :جمعيت زياد چين در منطقه شرقي نسبتاً
خالي از سکنه روس و افزايا قدرت و نقا آن کشور در نظام بينالمللي آينده .مکيندر در مقاله
«محور جغرافيايي تاريخ» در آوريل  1904در فصلنامه جغرافيايي لندن ،تصور هجوم چين به
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سرزمين روسيه را مطرح ميکند که اين امر به گفته او چين را به قدرت ژئوپليتيک غالب تبديل
مي کند( .)Kaplan,2020:71موضوع حضور غيرقانوني مهاجران چيني در سيبري و ادعاهاي
سرزميني مليگرايان چيني در سالهاي اخير به روشني اين وضعيت را تاييد ميکند .از اينرو،
با وجود همکاريهاي راهبردي روسيه و چين در مقابل تهديدات غرب براي دو کشور ،اما براي
روسيه وضعيت مناسب آن است که با حل برخي مشکالت در تعامل با غرب به توازني در روابط
غربي و شرقي خود برسد؛ اگر چه با وجود مسايل مهمي چون گسترش ناتو ،سپر موشکي و
تحريمهاي اقتصادي ،با وجود عالقه مسکو به همکاري ،اما کمتر امکاني براي حل و فصل آسان
مشکالت دو سوي بحران وجود دارد و از اين رو ،کرملين ناگزير از انتخاب سياست شرقي و
اجراي طرح «اوراسياي بزرگتر» با مشارکت چين و در چارچوب نهادهايي چون سازمان همکاري
شانگهاي ،اتحاديه اقتصادي اوراسيايي ،طرح کمربند راه چيني و بريکس است .در سند راهبرد
امنيت ملي  2021در بخا دوم با عنوان «روسيه در جهان مدرن :روندها و فرصتها» به محيط
امنيتي روسيه اشاره شده و از تحول جهان مدرن ،تعداد مراکز توسعه اقتصادي و سياسي جهان ،
تقويت مواضع جديد کشورهاي پيشرو در سطح جهاني و منطقهاي براي تغيير در ساختار نظم
جهاني و شکلگيري معماري جديد و اصول جديد نظام جهاني سخن رفته است .همينطور
تمايل کشورهاي غربي براي حفظ هژموني ،بحران در مدلها و ابزارهاي توسعه اقتصادي ،افزايا
عدم تعادل در توسعه کشورها و نابرابري ،تمايل شرکتهاي فراملي به محدود کردن نقا
دولتها و تشديد مشکالت سياسي داخلي ،گسترش تضادهاي بين ايالتي ،ضعيف نفوذ نهادهاي
بينالمللي و کاها کارايي جهاني امنيت به عنوان عواملي براي يک جهان آشفتهتر مورد توجه
قرار گرفتهاند .در اين سند افزايا بيثباتي در جهان ،رشد افراطگرايي ،در شرايط رکود و رکود
اقتصادي اقتصادهاي برجسته جهان ،محدود کردن دسترسي شرکتهاي روسي به بازارهاي
صادراتي ،محدود کردن توسعه صنعت روسيه و ايجاد محدوديت بر مسيرهاي حمل و نقل به
عنوان ويژگيهاي ناامنکننده براي جهان و روسيه ياد شده است( Russian Federation

.)National Security Strategy,2021
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اما محيط ژئوکالچر روسيه را نبايد مغفول گذاشت و اين موضوع به ويژه در سالهاي اخير
اهميت بيشتري يافته است .روسيه از نظر ذهني ،نگرشي ،فرهنگي و سياسي خود را در حصار
غرب ميبيند .از زمان فروپاشي شوروي و در خالء ايدئولوژيک ناشي از ناکامي در جذب
ايدههاي ليبرال ،مسکو به تدريج به سنتهاي روسي روي آورده و متناسب با احياي
اوراسياگرايي ،اسالوگرايي و ناسيوناليسم در اين کشور ،کوشيد تا نظام سياسي را مبتني بر
سنتهاي روسي جغرافياي خاص شرقي و غربي و به دور از فرهنگ غربي بازتعريف نمايد .از
نگاه دولتمردان جديد روسيه ،ناکامي دهه  ،1990گسيختگي کشور در دوران حاکميت ايدههاي
غربي از «خانه مشترک اروپايي» گورباچف تا «همگرايي غربي» کوزيرف ،نشان از آن دارد که نه
غربيها صادقانه به بسط آن ايدهها و مفاهيم پرداختهاند و نه فرهنگ و مردمان روس توان جذب
آنها را دارند و نتيجه اين ناهمسازيها چيزي جز نابساماني عصر يلتسين نبوده است .در اين نگاه
جديد ،نخبگان روس باور دارند که مفاهيمي چون مردمساالري ،آزادي ،انتخابات آزاد ،حقوق
بشر ،رسانههاي مستقل ،نهادهاي مدني و حق تعيين سرنوشت اقوام کليد واژههاي انقالب رنگي
فروپاشي دوباره سرزمين روسيه هستند و با هدف فشار بر روسيه و نفوذ منطقهاي آن مطرح
ميشوند .بر اين اساس ،کرملين خود را در حصار فرهنگي ،آموزشي ،ارزشي و تبليغي غرب
ميبيند .حتي موضوعاتي چون بحران اوکراين ابعاد ژئوکالچري مهمي دارد و اين کشور از نظر
مذهبي ،فرهنگي و هويتي براي روسيه اهميت حياتي داشته و آن را به «روسيه کوچک»( Dorj,

 )2019:17تبديل کرده است.
با بررسي محيط ژئوپليتيک روسيه ميتوان دريافت که در مقايسه با دهههاي نخستين پس از
شوروي هر چه بيشتر رقابتي ،تهديدکننده و خصمانهتر شده است به طوري که در شمال و در
حوزه قطبي ،در غرب از مرزهاي نروژ تا گرجستان و قفقاز ،روسيه خود را در محاصره غرب
ميبيند و حوادث تيرماه  1399در درياي سياه نشان داد که هر رويدادي ميتواند جرقه يک جنگ
بزرگ در محيط ژئوپليتيک اين کشور را بزند .در محيط ملي نيز تاثيرات نفوذ و حمايتهاي
غرب چه در عرصه واقعي و چه در فضاي مجازي حاکميت و امنيت روسيه را با چالاهاي
مهمي روبرو ساخته است .طبعاً درک تهديد از محيط ژئوپليتيک موجب تحول نگرش دولتها
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براي ايجاد ساختار مناسب پاسخ به تهديدات محيطي در سطوح ملي ،منطقهاي و جهاني شود.
برخي دولتها در زمان تهديد به ايدهها و انديشههاي اقتدارگرا روي ميآورند و اين موضوع در
مورد روسيه نيز صدق ميکند .در بخا بعد به تاثير محيط ژئوپليتيک بر نگرش دولت روسيه
ميپردازيم.
 .5-3بازتوليد انديشه و گفتمان :دولت اقتدارگرا و اولويت امنيت

اينکه چگونه جغرافيا بر انديشه ،فرهنگ و گفتمان اثر ميگذارد ،و يا ژئوپليتيک يک کشور
موجب شکلدهي و تحول تفکرات حکمراني آن ميشود ،در مبحث نظري اين مقاله مورد امعان
نظر قرار گرفت .اما اين موضوع درباره روسيه بسيار جدي و بااهميت است و آنگونه که رابرت
کاپالن نوشته ،ناامني محيطي ،جوهره احساسات ملي روسيه و تماميتگرايي کمونيستي و مذهبي
اين کشور از احساس بيدفاعي آن سرچشمه گرفته و اين امر ،نياز به تهاجم و گسترشگرايي
جغرافيايي را در ذهن آنها شکل داده است .او از جيمز بيلينگتون نقل قول ميکند که انديشه
روسي بيا از آنکه از تاريخ اثر پذيرد تحت تاثير عامل جغرافيا بوده است(Kaplan,2020: 137-

 .)138لذا رابطه محيط ژئوپليتيک روسيه و انديشه حکمراني آن به عنوان ساختار اصلي
شکلدهنده راهبرد امنيت ملي موضوعي ست که در اين بخا به بررسي آن ميپردازيم.
دميتري ترنين در مورد تاثير سند راهبرد امنيت ملي روسيه  2021معتقد است که اين سند را
بايستي يک نقطه عطف مهم در کنار گذاشتن رسمي عبارات ليبرال در دهه  1990توسط مقامات
روسيه و جايگزيني آن با يک کد اخالقي و فکري دانست که ريشه در سنتهاي خود اين کشور
دارد( .)Trenin,2021از اين نگاه ،در سند جديد و متاثر از شرايط محيطي شاهد تحول گفتماني
مهمي در نگرش حکمراني روسيه هستيم .از زمان گورباچف و از سالهاي  ،1985به تدريج
گفتمان ليبرال رونق يافت و از زمان پوتين در سال  2000تالش شد تا ترکيبي از مفاهيم گفتماني
ليبرال و عملگرايي روسي همزيستي يابند ،اما از سال  2012شاهد کمرنگ شدن نگرش ترکيبي
بوده و کم کم مفاهيم محافظهکار و دولتگراي روسي مجال جديتري براي بروز يافتند و در
سند  2021اين تحول کامل شده است.
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اساساً دولت روس در سير تحول دوازده سدهاي خود از کييف سده نهم ميالدي تا مسکوي
سده بيست و يکم از بنيانهاي انديشهاي گوناگون ديني ،عرفي و التقاطي بهره گرفته است .اساساً
انديشههاي سياسي در روسيه را ميتوان با وجود تنوع و گستردگيشان از زمان والديمير مونوماخ
و کشيا هيالريون در سدههاي نخست هزاره دوم ميالدي تا انديشه «رم سوم» در سده پانزدهم
ميالدي و سپس انديشه اصالحات پترکبير ،روشنگري عصر کاترين و جدال و کشاکا انديشهها
تا امروز در چارچوب سه انديشه کالن غربگرا ،جامعهگرا و دولتگرا در باب دولت تقسيم
نمود.
انديشه محافظهکار و دولتگراي روسي که از سده شانزدهم تا امروز طيفي از انديشهها را در بر
ميگيرد که به دولت قدرتمند و تزار عادل و عاقل معتقد بوده و ايوان مخوف مهمترين نماد
سياسي آن است .محافظهکاري را ميتوان گفتمان غالب در انديشه سياسي روسيه در طول تاريخ
اين سرزمين دانست .به تعبير الکساندر دوگين ،حتي نوگرايي روسي در دوره تزاري و کمونيسم
نيز در خدمت هسته محافظهکارانه دولت بوده است( .)Dugin,2017از آنجا که بحث اصلي ما
انديشه دولتگرا و محافظهکار است ،لذا تمرکز را بر انديشه سوم قرار ميدهيم .محافظهکاري
روسي ريشه در تاريخ روسيه دارد و تزارها تجسم دولت و بلکه خود دولت بودهاند .اين امر به
ويژه از زمان ظهور دولت جديد روسي پس از عصر مغوالن و از سده پانزدهم ميالدي آغاز شد
و براي محافظهکاران امروزين روسيه ،سدههاي پانزدهم تا هفدهم و پيا از عصر اصالحات
پترکبير به عنوان دوران طاليي حکومت مذهبي روسيه و عصر نرم سوم» از ويژگيهاي مهمي
برخوردار است .اگر چه در سده نوزدهم و در واکنا به امواج انقالب فرانسه بود که در اين
کشور با انديشههاي نيکالس کارامزين ،محافظهکاري به عنوان يک جريان فکري سر
برآورد(.)Pipes,2005
اسالوگرايي به عنوان يکي از اشکال محافظهکاري روسي ،مدعي رسالت مردم روسيه جدا از
مردم غرب بودند و بر بنيان ارتدوکس روسي ،اصول سلطنت روسي و مردمان روس به عنوان
مهمترين مولفههاي تاريخ روسيه ميانديشيدند .آنها آرزومند بازگشت روزگار پيا از فرمانروايي
پترکبير و اصالحات غربي بودند( .)Berdiaiev,2004:61با وجود تفاوتهايي که ميان
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ناسيوناليسم روسي و اسالوگرايي وجود دارد ،اما تفکيک آنها نيز کار سادهاي نيست .تاکيد بر
مذهب مسيحيت ارتدوکس و قوم اسالو و سنتهاي فرهنگي مردمان روس از ويژگيهاي
اسالوگرايان است ،در حالي که ناسيوناليستهاي روس گاه نگرشهاي سکوالر داشته و يا بر
مشروطيت و مردمساالري نيز تاکيد دارند و فصل مشترک همه آنها دولتگرايي است .همچنين
بايستي از انديشه اوراسياگرايي از اواخر سده نوزدهم تا امروز ياد کرد که گونه ديگري از انديشه
دولتگرا و محافظهکار روسي بوده و به نوعي در انديشههاي پتر چادائف ،داستايفسکي و
المانسکي و به عنوان هويتي در برابر غرب و گاه تلفيقي از شرق و غرب مطرح شده و بعدتر
در انديشههاي لف گوميليف و الکساندر پانارين بسط يافت( )Laruelle,2009:93-153و در دوره
جديد نيز الکساندر دوگين مهمترين شارح آن است .ايده اصلي نواوراسياگرايي امروز بر
غربستيزي و ضديت با آمريکا ،چندجانبهگرايي بينالمللي ،همکاري با کشورهاي ترکيه ،ايران،
هند و چين و حفظ نفوذ منطقهاي روسيه در قلمرو اوراسيايي متکي است .خومياکف،
داستايفسکي ،چادائف و کارامزين در تدوين انديشه اسالوي محافظهکار نقا مهمي داشتند .در
اوان سده بيستم ،ايوان ايلين مهمترين انديشمند محافظهکار روسي بود که انديشههاي او به
فراخور شرايط بين دو جنگ جهاني بسيار به فاشسم نزديک بود .نکته مهم در مورد ايلين آن
است که او در سالهاي اخير به شدت مورد توجه دولت و محافل فکري محافظهکار روسي قرار
گرفته و از او و انديشهها و آثارش همانند کتاب «وظايف ما» تجليل ميشود.
از نگاه متفکران جديد غربي ،محافظهکاري و دولتگرايي روسي در سالهاي نخست سده بيست
و يکم بيشتر بر مبناي تفکرات ايلين است و الگوي دولت پوتين و پوتينيسم رايج در اين کشور
ايدههاي اوست .از نظر ايلين ،قانون به معناي عشق به رهبر است .او فاشيسم را سياست جهان
آينده ميداند و روسيه را رستگاري مسيحي آينده ميپندارد .از نگاه ايلين ،غرب منحط بود که
کمونيسم را بر روسيه پاک تحميل نمود و ملت روسيه پاک و بيگناه و يک اندامواره طبيعي با
روح و يادآور مطلق بودن و تماميت الهي ست و اين سرزمين در ابديت بقا دارد .بر اساس نگاه
ايلين ،روسيه همواره قرباني محاصره اروپا بوده و فقط از خود دفاع کرده است و روزي ميرسد
که قهرماني فراتاريخي ،اين قلمرو را نجات خواهد داد و با تسليم به امر او ،الهي خواهد
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شد( .)Snyder,2019:40-43ايلين در نوشتههاي خود آشکارا خواستار سرکوب عقالنيت در مردم
است و پيشنهاد ميکند نوع جديدي از انسان را با "انتخاب جديد مردم" شکل گيرد .کساني که
اين انتخاب را انجام ندهند به "آخرين رتبه در جامعه" تنزل داده ميشوند ،همچنين "افرادي که
توانايي کنترل خود را ندارند بايد مهار و رانده شوند" .ايلين از اين افراد جديد خواستار "عشق
بدون قيد و شرط و باور بدون قيد و شرط" است .اينها از نظر ايلين پديدههاي عاشقانه چون
خدا ،سرزمين مادري و کشور ملي ،يک رهبر برجسته هستند .ايلين فقط به مردم اعتماد دارد که
دوست داشته باشند و ايمان داشته باشند اما به هيچ وجه کشور را اداره نکنند .از نگاه او تودهها
ميتوانند در يک مبارزه چيزهاي زيادي بدست آورند  ،اما توانايي استدالل آن همچنان رقتانگيز
است .اين همان چيزي است که نفرت او را از ليبرال دموکراسي و حاکميت مردمي در اصل و
شيفتگي او به ايده ملي قدرت و ديکتاتور ملي دامن ميزند .ايوان براي روسيه ايجاد ديکتاتوري
ملي را پيشنهاد ميکند که متکي به نقاهاي استثنايي کليسا و ارتا باشد و به خاطر يک
مأموريت مقدس ،از جمله دفاع ،در بازآموزي مداوم مردم شرکت کند .فلسفه او مبتني بر کيا
بارها و مصائب مردم روسيه ،استثنايي بودن و برتري خاص آن و مطالبات براي تجديد معنوي
ملي ،يکدستسازي جامعه بر اساس ارزشهاي معنوي است(.)Barbashin,2018
ميخائيل زيگار در کتاب خود "همه افراد کرملين" باور دارد که دقيقاً همين آثار ايلين بودند که
در تعريف پوتين از ارزشهاي سنتي روسيه تأثير گذاشتند .شخص پوتين در سالهاي اخير
کوشيده تا انديشه محافظهکاريگرايي غيرليبرالي را در کشورش تقويت کند .او حتي تالش کرده
است تا از جريانهايي در خارج کشور حمايت کند که نه تنها بر مفهوم حاکميت ،بلکه ارزشهاي
ارتدوکس و غيرليبرال تاکيد دارند .در سال  ،2014وي تاکيد کرد که در جهان امروز ،ارزشهاي
محافظهکار اهميت جديدي مييابند و موفقيت نيروهاي محافظهکار در انتخابات کشورهاي
مختلف چنين امري را نشان ميدهد .او ارزشهاي سنتي براي هويت روسي را اساسي ميداند
و معتقد است بدون ارزشهاي نهفته در مسيحيت ،مردم به طور حتم کرامت انساني خود را از
دست خواهند داد ،بنابراين ،تصريح کرده که دفاع از اين ارزشها را امري طبيعي و صحيح
ميداند .مشاور پوتين ،والديسالو سورکوف اظهار داشت که پوتينيسم "ايدئولوژي آينده" با
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ظرفيتي قابل توجه براي صدور به سرزمينهاي ديگر براي الگوگيري است .پوتين نيز اعالم کرد
که ايده ليبرال در سراسر جهان منسوخ شده و با منافع اکثريت قريب به اتفاق مردم در تضاد
است .از نگاه مکفال ،بازگشت به خودکامگي روسيه با افزايا تناها ميان روسيه و غرب
رابطه نزديک دارد و نهادهاي سياسي روسيه نقا خود را از دست دادهاند و نبايد به عنوان يک
عامل کامالً مستقل درک شوند ،بلکه نتايج پوتين و ايدههاي او هستند .تاريخ فرهنگ ،گروههاي
عالقهمند يا ترجيحات اجتماعي روسيه را وادار نکرد که در قرن بيست و يکم خودکامه شود،
بلکه پوتين و پوتينيسم چنين کردند .از زماني که پوتين تصميم گرفت در مورد مداخالت در
اوکراين ،سوريه و اياالت متحده(منظور انتخابات  2016است) ،خطرناکترين تصميمات را
بگيرد ،نظام روسيه بسيار مستبدتر شده بود .لذا پوتين و ايدههاي او تأثير عليت مستقيمي بر
اجراي سياست خارجي روسيه دارند و سياست وي نه با توازن جهاني قدرت ،ميراث تاريخي
روسيه يا سياستهاي بوروکراتيک تعيين ميشود .پوتين و پوتينيسم روسيه را وادار ميکنند که
نه تنها در ميان کشورها ،همانطور که نظريههاي واقعگرايانه ادعا ميکنند ،بلکه در داخل آنها به
دنبال متحدان و دشمنان باشد(.)Mcfaul,2020:95
با مرور اين نگرشها و ماهيت و ساختاردولت روسيه ميتوان دريافت که متاثر از فرهنگ
سياسي تاريخي اين کشور و در تداوم سنت دولتمردي و حکمراني روسيه ،همچنان دولتگرايي،
اقتدارگرايي و تمرکز وجه رايج نظام سياسي در اين کشور است و محيط جغرافيايي ملي ،منطقهاي
و جهاني موجب بازتوليد و تداوم اين ساختار شدهاند .قلمرو گسترده و بيکران روسيه ،جغرافياي
مسطح و هموار سرزمينها ،مرزهاي باز و آسيبپذير در برابر نيروهاي مهاجم خارجي ،تداخل
سرزميني و حوزههاي نفوذ درهم تنيده و نبود مرز طبيعي مشخص که اين کشور را از مجاورانا
جدا کند ،موجب انديشههاي سياسي مساعد دولتگرايي و محافظهکاري و ضرورت وجود دولت
قدرتمند و متمرکز و با اولويت و جهتگيري امنيتي شده است و به شکلگيري معادله امنيت و
توسعه منجر شده است .به طوري که همواره امنيت بر هر امري غلبه داشته و طرح هاي نوسازي
و توسعه نيز در راستاي قدرتمندي دولت تعريف شدهاند .با وجود پذيرش همه سازوکارهاي
قانوني مردمساالر در قانون اساسي روسيه از سال  ،1993اما در عمل اين نظام سياسي بيشتر
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شبهدموکراتيک و معطوف به اقتدارگرايي بوده و مردمساالري هدايت شده به دولت قدرتمند و
پوتينيسم انجاميده است .اين موضوع ابتدا بيشتر در عرصه عمل بود ،اما به تدريج در سالهاي
اخير به ساحت فکري نيز رسيده و دولتمردان روسي ابتدا از نظام سياسي خاص روسي و
مردمساالري خاص روس سخن ميگفتند ،اما در سال هاي اخير با تمسک به انديشههاي
محافظهکار و گاه فاشيستي از نظام سياسي سنتي روسيه سخن به ميان ميآورند و در سند راهبرد
امنيت ملي روسيه  2021نيز بر اين امر صحه گذاشتهاند .طبعاً انديشه دولت قدرتمند روسي
موضوع امروز و ديروز اين سرزمين نبوده و ريشههاي آن بسيار مستحکم و ديرپاست و نتيجه
آن نيز اولويت امنيت بر هر امر ديگري و از جمله توسعه و ايدئولوژي بوده است .ايدئولوژي
کمونيستي نيز با همه قوت و اهميتا بسيار زود و پس از لنين در برابر امر امنيت تسليم شد و
استالين با تاکيد بر راهبرد «سوسياليسم در يک کشور» ،امنيت و بقا را بر هر باور و ايدهاي ارجح
دانست و از آن پس نيز قلمروخواهي ،گسترشگرايي و حوزههاي نفوذ و حضور جهاني و جايگاه
اين کشور در ژئوپليتيک جهاني آنچنان اولويتي پيدا کرد که در بسياري از ممالک و از جمله در
ايران ،احزاب چپگرا چون مهرههاي شطرنج کرملين ايفاي نقا ميکردند.
.6تجزيه و تحليل يافتهها
در تبيين و تحليل راهبرد امنيت ملي روسيه با متغيرهاي ژئوپليتيک و گفتمان و نگرش از
نظريههاي برساختي علوم انساني بهره گرفتيم و بر اساس نظريه برساختي دريافتيم که کشورها
در محيطي اجتماعي به سر ميبرند که ذهنيت ،هويت و تعامالتشان محصول جامعه جهاني عصر
آنهاست و عناصر نسبتاً ثابتتر موجوديتشان ،به طور مداوم در اين عرصه اجتماعي بازتوليد و
باز تفسير ميشود و از اينرو ،محيط ژئوپليتيک نه يک ساختار مادي و ثابت که عرصهاي
اجتماعي است که فضاي بيناذهني آن بر هويت ملي ،نگرش دولتمردان و راهبردهاي آنها تاثير
اساسي دارد.
بر بنيان چنين نگرشي در باب امر ژئوپليتيک ،راهبرد امنيت ملي روسيه را بررسي نموديم و
دريافتيم که محيط امنيتي اين سرزمين در حلقههاي جهاني ،منطقهاي و ملي و با لحاظ دو بعد
جغرافيايي و فرهنگي داراي برخي عناصر ثابت و برخي ويژگيهاي پوياست که در دهههاي
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اخير و پس از فروپاشي اتحاد شوروي ،به وسيله سه عنصر هنجاري ،نهادي و راهبردي از
غرب(ارزشهاي غربي ،گسترش ناتو و استقرار سپر موشکي) ،بازيگران غيردولتي از جنوب(
افراطگرايي ،جداييخواهي و تروريسم) ،و جريان جمعيتي از شرق( مهاجران چيني) ،تهديد
ميشود .مقامات روس براي مقابله با تهديدات تروريستي با غرب و ديگر بازيگران بينالمللي
همکاري کرده و براي کاها تهديد جمعيتي در کشور و از جمله در شرق ،برنامههاي ملي
گوناگوني براي افزايا زاد و ولد و ماندگاري جمعيت در پيا گرفتهاند .در سند راهبرد امنيت
ملي  2021به طور مفصل راهکارهاي تامين امنيت ملي را مطرح کردهاند .از اينرو ،اگر چه
تهديدات جنوبي و شرقي مورد توجه بوده و در ساختار تصميمگيري امنيتي تمهيداتي درخور
آنها پيابيني شده ،اما از نگاه کرملين اين موضوع در مورد محيط غربي بسيار پيچيدهتر و
نگرانکنندهتر است.
محيط ژئوپليتيک منطقهاي مرتبط با آمريکا و متحدانا ،فقط در محدوده مرزهاي غربي از نروژ
و فنالند و درياي بالتيک تا درياي سياه و حتي گرجستان در قفقاز و يا مرز شرقي با ژاپن و از
طريق تنگه برينگ با آمريکا منحصر نمانده و بلکه با مطرح شدن مساله شمالگان در دهه گذشته
به عنوان يک موضوع امنيتي بزرگ ،مسکو را در حصاري سه سويه قرار داده و از ژاپن تا قطب،
اتحاديه اروپا و درياي سياه ،سرزمين روسيه را در برگرفته و تنها به مدد بازدارندگي هستهاي
است که از تحقق عيني تهديدات جلوگيري شده است .از سال  2012و با تشديد فشارهاي
امنيتي غرب ،واکناها در روسيه شدتيافته و به بحران اوکراين و تصرف کريمه و مداخله در
قلمرو حاکميتي دولت اوکراين از  2014منجر شد.
در محيط ژئوکالچر جهاني و ملي ،گفتمان سرمايهداري ليبرال دموکراسي و هنجارها و نهادهاي
آن ،در نبود ايدئولوژي رقيب در روسيه ،ابتدا در دهه  1990مورد استقبال بود ،اما پس از آن و
با روي کار آمدن پوتين ،تالش شد تا به شکل کجدار و مريزي با آن تعامل شود و راهبرد
مشارکت و رقابت دهه نخست سده بيست و يکم ،بازتاب انطباق و واکنا محدود در بربرش
بود .در اين دوره بر مفهوم مردمساالري روسي ،مردمساالري هدايتشده و مردمساالري حاکميتي
تاکيد ميشد .اما به تدريج و به ويژه پس از  2012نگرشهاي بومي ،مذهبي ،نواوراسياگرا،
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محافلي چون حلقه ايزبورسک ،به ويژه انديشه نو محافظهکار و دولتگرايي جديد ،بازخواني
آثار انديشمندان محافظهکار چون ايوان ايلين و الکساندر سولژنيتسين و ورود مفاهيم مهم آنها به
متون درسي و برنامههاي آموزشي به يک روند غالب تبديل شد .با بهرهگيري از ابزار تحليل
گفتماني ميتوان مهم ترين مفاهيم برخاسته از درک محيط و برداشت دولتمردان روس را در
حال حاضر «دولت قدرتمند»« ،اقتدارگرايي»« ،پوتينيسم» ،غربستيزي و نيز مجموعهاي از
اقدامات همانند تغيير قانون اساسي براي تداوم پوتينيسم تا دو دهه آتي دانست و اينها را بايستي
مهمترين نشانگان بازتوليد دولت روسي عصر تزاري و کمونيسم در سده بيست و يکم پنداشت.
طبيعي است که اين دولت قدرتمند به جاي امر توسعه ،امر امنيت را در اولويت گذاشته و در
داخل به مساله تمرکز و الزامات آن براي کنترل داخلي ،شخصي شدن قدرت و بيمحتوا ساختن
مفاهيم مردمساالري ،انتخابات ،پارلمان و افکار عمومي پرداخته است و در محيط بيروني نيز در
توسل به زور به عنوان يک عنصر حياتي در فرهنگ سياسي و راهبردي کرملين ،همانند آنچه در
کشورهاي گرجستان ،اوکراين و سوريه روي داد ،ابايي نخواهد داشت .نمودار زير اين وضعيت
را به روشني نشان ميدهد.
شكل( :)4نمودار مفصلبندي گفتمان دولتگرايي روسي

از اينرو ،محيط ژئوپليتيک و ژئوکالچر و نگرانيهاي برخاسته از وخامت و مخاطرهخيزي آنها،
ذهنيت و نگرش نخبگان روسي را بيا از پيا مستعد بازتوليد مفاهيم و انديشههاي دولتگرايي
و اقتدار دولتي ساخته و اين موضوع را به عاملي اساسي در گفتمان فرهنگي ملي تبديل نموده و
راهبرد امنيتي را بيا از پيا بر فراز دستورکارهاي نظام حکمراني اين کشور قرار داده است.
راهبردي که از يک سو ،بيشتر از هر زمان ديگري چونان چتري گستردهتر و جامعتر براي
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سياستهاي اقتصادي ،فرهنگي ،اجتماعي و ديپلماتيک درآمده و همه آنها را در پرتو ضرورتها
و الزامهاي خود قرار داده است .و از سوي ديگر ،در مقايسه به دورههاي پيشين ،تحريکآميزتر،
خشنتر و هجوميتر به نظر ميرسد.
.7نتيجهگيري
اين مقاله با پرسا از چرايي و چگونگي تحول راهبرد امنيت ملي روسيه و هراسناکتر شدن و
هجوميتر شدن آن آغاز و اين ايده را بررسي کرديم که هرگونه فهم و دريافت گوياتر و روشنتر
از ماهيت و کارکرد اين راهبرد مستلزم رسيدن به ادراکي دقيقتر از تعامالت سه متغير محيط،
گفتمان و رفتار است و اين امر را بر اساس نظريه برساختي علوم انساني و برداشتي از تحليل
گفتماني مطالعه کرديم و بر اين اساس ،واقعيتها نشان دادند که بحرانيشدن محيط ژئوپليتيک
و ژئوکالچر اين کشور به تقويت گفتمان و نگرش محافظهکار ،دولتگرا و اقتدارگرا انجاميده و
به شکلگيري راهبرد امنيتي گسترده ،تحريکآميز و هجومي منجر شدهاند .شايد بتوان مدعي شد
که نوآوري اصلي اين پژوها در بررسي راهبرد امنيت ملي روسيه آن بود که با کمک گرفتن از
نظريههاي جديد علوم انساني و بويژه نظريههاي برساختي و با ابزاري گفتماني به رابطه محيط،
نگرش و راهبرد در يک فضاي تعاملي ،بيناذهني و اجتماعي نگاهي متفاوت افکنده شد.
مجموعه دادههاي مورد استفاده و يافتههاي متن به ما نشان داد که بر اساس ذهنيت و ادراکاتي
که از هويت نزد دولتمردان روسيه امروز وجود دارد ،محيط جغرافيايي و فرهنگي آن در سطوح
ملي ،منطقهاي و جهاني و در ابعاد نرمافزاري و سختافزاري با چالاهاي بنيادين از سوي رقباي
روبرو شده و آمريکا و متحدانا موجوديت ،هويت و فرهنگ روسيه را به مخاطره افکندهاند.
اين نوع خوانا از واقعيتها با کدهاي تاريخي گوناگون از جمله کد ناپلئون  ،1812کريمه
 ،1857-1853هيتلر  ،1945-1941ناتو در دوران جنگ سرد و دهها کد ريز و درشت ديگر تاييد
ميشوند و تحريمهاي غرب پس از بحران اوکراين را در کنار گسترش ناتو ،استقرار سپر موشکي
و رزماياهاي درياي سياه مورد تاييد قرار ميگيرد و طبعاً رفتارهاي کرملين در گرجستان 2008
و اوکراين  2014را صرفاً عملياتي تدافعي ميبيند .بازتاب اين ادراکات و تصورات از محيط
ژئوپليتيک غربي که امروزه به شمال ،جنوب و شرق نيز گسترده شده ،و تنها به حوزههاي
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سختافزاري ختم نميشود ،بلکه آنگونه که در سند راهبرد امنيت ملي  2021مورد توجه
قرارگرفته ،موضوعات اجتماعي ،فرهنگي ،سنتها ،ارزشها ،تاريخ و تمدن را نيز در مخاطره
ميبيند .از نگاه دولتمردان مسکو ،هجمه به روسيه از سوي نظام سرمايهداري ليبرال دموکراسي
غربي با هدف فروپاشي دروني صورت گرفته و از اينرو ،موضوعاتي چون کاها جمعيت و يا
نرخ ازدواج و طالق را نيز در اين مقوله قرار ميدهد و براي آن برنامههايي دولتي و با نگاه امنيتي
توصيه مينمايد .اين راهبرد امنيتي نگران ،کمابيا به نگرهي دولت در عصر تزاري و کمونيسم
نزديک ميشود و کارکرد دولت را نه صرفاً نظارت و تسهيل که حضور و ورود در حتي در
عرصه تصديگري را در بر ميگيرد .پشتوانه اين برنامهريزي و حکمراني فراگير ،انديشه
دولتگرايي و محافظهکاري روسي است که با تمسک به انديشه محافظهکاران کهن و نو روسي،
مفاهيم و مولفههاي اساسي آنها را در شرايط جديد بازتوليد ميکند و جامعه روسي نيز با چنين
گفتمان ،نگرش و عناصري نه بيگانه است و نه تجربه خوبي از دورههاي نبود آنها دارد .در
حقيقت ،فرهنگ سياسي تاريخي روسيه و جامعه امروز آن با ايوان مخوف ،پترکبير و استالين
بيا از گورباچف و يلتسين همنوايي ميکند و همدلي دارد .معارضان اين وضع نيز تنها قشر
محدودي از مردمان روس هستند و در شرايط مخاطره امنيتي نيز همانها با اکثريت همراه ميشوند
و از اينرو ،به نظر ميرسد که روسيه براي دهههاي آينده دوراني را تجربه خواهد کرد که دولت
قدرتمند ،اولويت امنيت و راهبرد معطوف به آن ويژگيهاي اصلي خواهند بود .طبعاً اينکه آيا
اين وضعيت به فروپاشي ديگري ميرسد يا غرب مجبور خواهد شد تا از هراس چين ،موازنه
روسي را به رسميت بشناسد و از در دوستي برآيد ،موضوعي است که نيازمند مطالعات جديتري
است.
.8قدرداني و سپاسگزاري
نگارنده بر خود الزم ميداند که از همه استادان و پژوهشگراني که در شکلگيري و گسترش
دانا ژئوپليتيک در کشورمان ايران در طول يک سده اخير موثر بوده و از طريق تدريس ،مشاوره،
انتشار کتاب و مقاله و بويژه فصلنامه وزين و ارزشمند بينالمللي ژئوپليتيک به فهم اين دانا و
کمک به منافع ملي ايران همت گماشتهاند ،سپاسگزاري نمايد.
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