
  

  

  

 هسیاست خارجی روسیدر ستیزي آمریکات مفهوم تحوال

  با تأکید بر سیاست خارجی پوتین
  

  رضا نوري علی

  

  چکیده

تأثیر مستقیمی بر رفتار نخبگان و  ،دورة شوروي درستیزي آمریکاگرایی و آمریکا

در قالب عنصري از  ،به ناگزیر ،راین تأثیر مکرّ .داشت این کشورهاي سیاسی  گروه

منتقل و بر مشی نخبگان  فروپاشی آنبه دورة پس از  ،یاسی شورويفرهنگ س

 ،دورة یلتسیندر . گذاشت تأثیر آنها سیاست خارجی  رفتارهايبر به ویژه  ،سیاسی

هر تأکید بر تأثیر  ،و تسلط رویکردهاي ایدئولوژیکیهاي هویتی  نابسامانیتأثیر تحت 

تعامل  هاي متفاوت دوره صورتبه  ،بر رفتارهاي سیاست خارجی همؤلف این دو وجه

به عنوان بزرگترین  آمریکامعرفی با  ،ة پوتیندوردر . بروز یافتو تضاد با این کشور 

به ویژه در دور دوم  ،ستیزانهآمریکاروندهاي  ،مانع در مسیر احیاء قدرت بزرگ روسیه

گرایی  در قالب عمل آمریکاپس از تجربۀ ناموفق همگرایی با  واوج رسید  بهوي 

گرایی  در قالب عمل ،این کشوردر برابر » مقاومت مستقیم«رویکرد  ،کار محافظه

 به ،با تمرکز بر دورة پوتین ،حد تواندر  ،نوشتار حاضر .پی گرفته شد ،تهاجمی

   .چگونگی این روندها خواهد پرداخت بررسی

  يپرهیز بلتقاگرایی،  عملستیزي، آمریکاالملل،  ، نظام بینآمریکاروسیه، : ها واژه کلید

                                                                                                              
  و پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعاتی ایراس اي از دانشگاه تهران کارشناس ارشد مطالعات منطقه  
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  مقدمه

روسیه همواره در پی آن بوده تا خود را به عنوان ابرقدرت  ،پس از فروپاشی شوروي

که زمانی در سراسر دنیا و در تمام  ،در این زمینه این کشورهاي  تالش. معرفی کندجانشین 

کرد، طبیعی به نظر  رقابت میبا آمریکا هاي سیاسی، اقتصادي، نظامی و ایدئولوژیکی  جنبه

تالش براي رسیدن مجدد به  ،هاي دورة پس از شوروي رفت هاي تلخ پس اما واقعیت ،رسید می

در  آمریکانفوذ  ،در دورة پس از شوروي. نمود را غیرقابل باور و غیرممکن می آمریکاسطح 

جایگزین نفوذ سابق  ،طور مؤثره ب ،ي التینآمریکاخاورمیانه، اروپاي شرقی، جنوب آسیا و 

اي کاهش  به طور قابل مالحظه ،روسیه» قدرت بزرگ«هاي  منابع و ظرفیت. ودشوروي شده ب

دید که باید از ادعاي  می ییافته و این کشور نه تنها کوچکتر شده بود، بلکه خود را در وضعیت

از دست  .کشید دست مینیز کنندة شرق و غرب بود  که نیروي متوازن» یورآسیایی« يکشور

را  روسیهنه تنها براي نخبگان، بلکه براي عامۀ مردم که همچنان  ،قدرت بزرگدادن موقعیت 

این امر که از آن به  )1(.دانستند، باورنکردنی و دردناك بود جهان می  بزرگهاي  یکی از قدرت

مختلف داخلی قرار گرفت و  هاي طیفشود، مورد توجه  یاد می» عقدة تحقیر ملی«عنوان 

با هدف تجدید موقعیت روسیه در  ،از سوي آنها» بزرگقدرت «هاي مختلفی از راهبرد  قالب

  )2.(کارهاي مختلفی نیز پیشنهاد شد راه ،مطرح و براي تحقق آن ،عرصۀ جهانی

هاي سیاسی  تقریباً کلیه جناح ،در سراسر دورة پس از شوروي ،نکتۀ حائز تأمل اینکه

هاي  یان، به جز یوروآتالنتیستگرا گرایان و عمل گرایان، واقع ها، ملی ها، کمونیست یورآسیانیت(

کشورشان موقعیت قدرت بزرگ  احیاءرا بزرگترین مانع براي  آمریکاو بسیاري از مردم، ) اولیه

راهبرد انزواي روسیه را در سراسر   ،وقفه هاي بی با تالش آمریکا ،به اعتقاد آنها. اند دانسته می

زایش حوزة نفوذ تا مرزهاي روسیه و اف آنانقباض ژئوپولیتیکی دورة پس از شوروي با هدف 

مبنی بر وجود  آمریکاآنها این رویکرد را حاکی از هدف و تمایل اصلی . گرفته است پی

این کشور » دربرگیري«اي ضعیف و ناتوان و استمرار سیاست خارجی تهاجمی و راهبرد  روسیه

 گریز تقابلرویکرد  خارجی منفعالنه دورة یلتسین و  رغم سیاست به دانند که  علیه روسیه می

گرفته  پی ،هاي مختلف به شیوهو پوتین، با همان ماهیت دورة جنگ سرد، اما در قالبی متفاوت 

و تجربۀ ناموفق همکاري با  آمریکابه روسیه از سوي » نگاه از باال«گیري سیاست  پی. بودشده 
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 تأثیر بی آمریکا منفی نسبت بههاي  نیز در تشدید دیدگاه 1این کشور طی دورة پس از شوروي

  .بودن

ستیزي به آمریکادر مسیر تحقق آرمان احیاء موقعیت قدرت بزرگ،  ،در دورة یلتسین

به ویژه پس از  ،یابی اي براي هویت داد و بهانه ی استمرار تاریخی را مینوعها امکان  روس

مهمی  دلیل ،ستیزيآمریکااین جنبۀ مفهوم . شد محسوب می) م 90( 70هاي هویتی دهۀ  بحران

بر این مفهوم  ،این دههبه ویژه در اواخر  ،مداران کرملین براي توضیح چرایی تأکید سیاست

 پس از جنگ یوگسالويستیزانه که آمریکارویکردهاي  ،گران عقیدة غالب تحلیل به )3(.بود

 ،جمهوري وي به ویژه در دور دوم ریاست ،در ظاهر تخفیف یافته بود، در دورة پوتین )1378(

 ،بر اساس نظرسنجی مرکز مستقل لوادا. یاقی جدید و با شدت بیشتري مجال بروز یافتبه س

 ،ها دولتی مدارن و رسانه بیش از نیمی از مردم روسیه زیر تأثیر سیاست ،1386در اواخر سال 

نظرسنجی مرکز دولتی مطالعات افکار عمومی . دانستند مینابودي کامل روسیه را  آمریکاهدف 

و چین را بزرگترین (را بزرگترین دشمن  آمریکا ،دهد بیشتر مردم روسیه ان میروسیه نیز نش

شمار اندکی از مردم و نخبگان روسیه از مواضع  ،به طور کلی )4(.دانند کشورشان می) دوست

ستیزي براي بسیاري از سیاستمداران آمریکا. کنند گرایانه حمایت میآمریکاهاي  و سیاست

همانند عشق به سرزمین ذاتی و براي بسیاري از عامۀ مردم  ،)5(ها» سیالویک«قدیمی از جمله 

ها در تصور انتقام از  حتی برخی روس. شود ساز فرض می عنصري هویت ،و حتی جوانان

ترین  شدن روسیه به بزرگ از جمله از طریق تبدیل(کنند  هستند و آرزوي شرایطی را می آمریکا

این کشور را به خاطر آنچه در قبال روسیه انجام  ،ق آنکه از طری) آمریکاکنندة انرژي  تأمین

   )6.(تنبیه کنند ،داده

که به ذهنیت و  داند میاي  هاي مهم و اولیه یکی از مؤلفه را »حسادت« ،والدیمیر شالپنتوك

با  ،به اعتقاد او. داد شکل می ،در دورة پس از شوروي ،آمریکاها نسبت به  هاي روس دیدگاه

ها و محدودة عینی  رفت بینی مردم و نخبگان روسیه نسبت به پس قععنایت به عدم وا

                                                                                                              
اي آسیاي  انتظار داشت از ساختارهاي منطقه ،روسیه در ازاء همکاري با آمریکا در جنگ افغانستان ،براي مثال. 1

وارد تعامل مستقیم  ،اعتنا به مالحظات آن بی آمریکارهبري روسیه در این جنگ استفاده شود، اما  رايمرکزي ب

  .هاي منطقه شد و ابتکار عمل را رأساً به دست گرفتبا کشور
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نفرت آنها از  توان پذیرفت به سختی می، در دورة پس از شورويهاي این کشور  توانمندي

هرچند . هاي فرهنگی بین دو کشور باشد هاي جزئی یا تفاوت در نتیجۀ کشمکش ،آمریکا

رد، ولی معتقد است سیاست خارجی تهاجمی و گی نویسنده تأثیر سایر عوامل را نادیده نمی

و روسیه را  این کشوربین  ةشد شکاف گسترده و قابل مالحظۀ حادث ،آمریکاطلبانۀ  هژمونی

او . شد آمریکاو باعث بروز احساسات منفی نسبت به  تر کرد ملموس آنبراي مردم و نخبگان 

تلفات این کشور و   سریع و کم کند که هرچند جنگ افغانستان و تصرف به این نکته اشاره می

مردم و نخبگان روسیه را شوکه کرد، اما آنها این  ،در آسیاي مرکزي آمریکاگسترش نفوذ 

نظامی و سیاسی روسیه در مشارکت و   آشکاري از ضعف ۀنشان ،اي دیگر هموضوع را از زاوی

عامل مهمی در » حسادت« ،به اعتقاد وي بنابراین،. کردند یر میفساي ت امور منطقه مدیریت

به ویژه در میان نخبگان سیاسی این  ،ستیزي در جامعۀ روسیۀ پس از شورويآمریکاتشدید 

تا  ،ستیزانه در روسیۀ پس از شورويآمریکاهاي  افزایش دیدگاه ،بر این اساس  )7.(کشور بود

مردم و و تمایل  )8(آمریکانۀ طلبا هاي هژمونی طلبانه و سیاست به مطامع توسعه ،حدود زیادي

هاي نظري و عملی براي بازگشت کشورشان به  یابی از طریق تالش نخبگان روسیه به هویت

گردد که در مقاطع  باز می آمریکاشدن به وزنۀ تعادلی در برابر  موقعیت قدرت بزرگ و تبدیل

  . استمختلف و به اشکال متفاوت بر رفتارهاي سیاست خارجی این کشور تأثیر داشته 

  

  ستیزياآمریکمفهوم 

تاریخ بشر از ابتدا همراه با احساس شک . تاریخی به درازاي حیات بشر دارد ،هراسی بیگانه

به تقابل بدون دلیلِ  ،بوده که در موارد بسیار» غیرخودي«و ناخوشایندي نسبت به بیگانه و 

در تعریف  ،این تأثیر به حدي واقعی است که در بسیاري متون. شده است موجه نیز منجر می

و » دیگري«در تقابل با » خودي«و هویت » خود«تأکید و » دیگري«همیشه بر وجود  ،ویته

  شود که هیچ هویتی بدون ضدهویت شکل تعریف و بر این نکته تأکید می» غیرخودي«

نسبت به دولت،  یاز هرگونه اقدام یا دیدگاه انتقادي، مخالفت و دشمن ،معموالً. گیرد نمی

کاربرد  ،از منظر تاریخی. شود ستیزي یاد میآمریکازیر عنوان  ،دهفرهنگ و مردم ایاالت متح

رواج  میالدي 18یی بود که از اواخر قرن آمریکاناشی از گسترش احساسات ضد ،این واژه
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از دهۀ  ،گسترده یو در سطح 1327به ویژه از سال  ،این اصطالح ،یافت، اما در دورة معاصر

   )9.(واج یافتالملل ر در ادبیات بین) م 1950( 1330

به نحوي که معنی  ،همراه با تفاسیر و وجوه اطالق مختلف است ،در عمل ،این مفهوم

شود که  گرفته و به عنوان اعتقادي توضیح داده می ی آن گسترة وسیعی از مفاهیم را در برتاریخ

ی ها و نهادهاي سیاس ها، سنت یی را تهدیدي علیه ارزشآمریکاایاالت متحده و شیوة زندگی 

این اصطالح بیشتر بر مخالف با سیاست خارجی  ،در معنی جاري در عین حال،. داند خود می

هاي  ها و کلیشه ذهنیت اي از پیش ایاالت متحده و کمتر بر وجه ترکیبی آن به عنوان مجموعه

 متأثر ،تا حدود زیادي ،این امر )10(.داللت داردها و ایاالت متحده  ییآمریکاانتقادي نسبت به 

جویانۀ آن در قبال برخی کشورها  هاي مداخله م این کشور به ویتنام و عراق و سیاستوز هجا

 ،به عبارتی ،معنی معاصر این واژه ،با این وجود )11.(از جمله چین و روسیه بوده است

هاي منطقی  بیش از آنکه بر عینیت ،متعارض است، به این معنا که در برخی مواردمفهومی 

نه به عنوان اغلب  ،ها استوار بوده و به همین لحاظ ذهنیت اي از پیش مجموعه استوار باشد، بر

  .داشته است دکاربر ا ابزار سیاسییو  ساز عنصر مبهم هویت مثابهگیري مشخص، بلکه به  سمت

تاکتیک قدیمی است که از دیرباز رهبران سیاسی از جمله  ،»دشمن«زدن به وجود  دامن

ها و جلب حمایت از  ردن افکار عمومی از ناکارآمديک رهبران شوروي براي منحرف

ضمن عنایت به توجیحات منطقی در وجود  بنابراین، .اند کرده هاي خود به آن اقدام می سیاست

یی در برخی کشورها، باید در تفسیر کاربري این مفهوم به این مهم نیز آمریکااحساسات ضد

شده و ناشی از  ازتاب سیاست اندیشیدهتواند ب ستیزي میآمریکاتوجه داشت که تأکید بر 

 داخلی این اصطالح گاهی نیز در محاورات سیاسی. مداران باشد مالحظات داخلی سیاست

در جویانه فرد یا گروهی  هاي همکاري برخی کشورها در معنایی منفی و براي انتقاد از سیاست

این مفهوم در مقاطعی  ،بلدر سوي مقا .است  رفته به کار می آمریکا و در قبالداخل آن کشور 

هاي  و رد مسئولیت اشتباهات و ناتوانی  یی براي فرافکنیآمریکاآویزي براي مقامات  نیز دست

نسبت به این  آمریکاابزاري براي به انحراف کشاندن افکار عمومی داخل  ،همچنینخود و 

 بودهف در قبال کشورهاي مخال ،ها و راهبردهاي ناموجه ها و توجیه سیاست نارسائی

  )12.(است
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   آمریکاروابط روسیه و تحوالت 

مراحل و تحوالت مختلفی را  ،در دورة پس از فروپاشی شوروي آمریکاروابط روسیه و 

هاي هویتی،  به تبع بحران ،سیاست خارجی روسیه در دورة یلتسین. پشت سر گذاشته است

 آمریکاشدید مواجه بود و اي از آشفتگی  با دوره ،ناشی از فروپاشی شوروي سیاسی و نهاديِ

به عنوان  آنبا  موسوم است، )1370-78هاي  سال(روسیه  1»فلجِ«دورة  در این دوره که به

هاي سیاسی،  حاکی از پیشرفت ،تحوالت این دوره. کرد خورده رفتار می شکست کشوري

ود که هاي متعدد از سوي روسیه ب رفت پس ،و همزمان آمریکااقتصادي، ژئوپولیتیکی و ارزشی 

جنگ ابراز واکنش مؤثر به موج اول گسترش ناتو به شرق،  در ناتوانیتوان به  می ،از آن جمله

از اواخر  )13.(اشاره کرد شوروي سابق جغرافیایی توسعۀ نفوذ غرب در گسترةیوگسالوي و 

با به قدرت رسیدن پوتین و بهبود نسبی وضع اقتصادي روسیه، راهبرد  ،)م 90( 70دهۀ 

که  انهکار ی محافظهگرای بر اساس رویکرد عمل) 1384تا  1379هاي  سال( 2»مثبتمقاومت «

 ،حال و در عین هحاصل، مسامحه، مصالح بی پرهیز از تقابلموجود،   مبتنی بر پذیرش وضع

ها براي کسب بیشترین منافع بود، به عنوان راهبرد  ترین مجال طلبی راهبردي از کوچک فرصت

جنگ . الملل در دستورکار قرار گرفت ه در برابر هژمون نظام بینجدید سیاست خارجی روسی

در آسیاي مرکزي، جنگ عراق و تحوالت  آمریکاهاي نظامی  افغانستان و استقرار پایگاه

از جمله  ،و موج دوم گسترش ناتو به شرق» اي بی ام«از پیمان  آمریکاخاورمیانه، خروج 

و پرهیزي  بر اساس اصول مصالحه، تقابلکه روسیه  ندموضوعات برجستۀ این دوره بود

 ،مطمح نظر قرار داد که از آن جمله آمریکاگیري تا آستانۀ تحمل را در روابط خود با  امتیاز

هاي اولیه و نه چندان جدي با  مخالفتدر جنگ افغانستان،  این کشورهمراهی با توان به  می

  )14.(گرجستان اشاره کرد و اآمریکهاي نظامی  جنگ عراق و عدم مخالفت جدي با همکاري

این . کیفیتی ویژه یافت ،جمهوري پوتین هاي پایانی ریاست در سال آمریکاروابط روسیه و 

با  ،به صورت آشکار ،1386به صورت نامحسوس و از ابتداي سال  ،1385کشور از سال 

 سیاسی، هاي مختلف هاي خود در حوزه آوردها و موفقیت اعتماد به نفس حاصل از دست

                                                                                                              
1. The stage of paralysis  
2. The stage of passive resistance  
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نفت، سیاست   سابقۀ قیمت به پشتوانۀ بهبود وضع اقتصادي به مدد افزایش بی ،و به ویژهنظامی 

 70 روسیه از ابتداي دهۀ. در پیش گرفت آمریکاهاي  طلبی را در برابر توسعه 1»مقاومت مستقیم«

پروراند، اما مشکالت عدیدة  می  سوداي بازگشت به موقعیت قدرت بزرگ را در سر ،)م 90(

، در این مقطع .سال به تأخیر انداخته بود 15گیري عملی این آرمان را  پی ،از فروپاشی پس

توانست سهمی بایستۀ  دید که می اي جدید از توزیع قدرت جهانی می خود را در مرحله روسیه

گیري سیاست تهاجمی در حوزة انرژي و تأکید بر تثبیت موقعیت خود به  پی. از آن برگیرد

هاي گستردة نوسازي  گیري برنامه اي جدید، پی ، سیاست خارومیانه»انرژي تابرقدر«عنوان 

در اروپاي  آمریکاعدم پذیرش قاطع استقرار سپر موشکی  ،فروش گستردة تسلیحات و نظامی

هاي متعارف، استقرار سیستم جدید دفاع ضدموشکی در  تعلیق پیمان سالح ،شرقی و در پی آن

اي روسیه به سوي اروپا قبل  هاي هسته گیري مجدد موشک تپترزبورگ، اعالم غیرمنتظرة سم

زنی  و اعالم ازسرگیري برنامۀ گشت) 1386تیر (از نشست سران گروه هشت در آلمان 

هایی  از جمله موضوعات شاخص این دوره و نشانه ،اي این کشور هواپیماهاي دورپرواز هسته

 ،الملل بود که در ادامه یبات نظام بیناز تالش روسیه براي اعالم ارتقاء جایگاه خود در ترت

و  آمریکاتأثیر  دبه بررسی نحوه و پیام ،با تمرکز بر دورة پوتین ،ضمن مرور این تحوالت

  .شود پرداخته می ،در دورة پس از شوروي ،سیاست خارجی روسیه هايرفتاربر ستیزي آمریکا

  

  در دورة یلتسین آمریکاتعامل و تعارض با 

هـاي سـنتی خودآگـاهی روسـی      گیـري  مظـاهر و جهـت   ،از شورويهرچند در دورة پس 

هاي ذهنی دورة شوروي به یکباره از بـین نرفـت و    شد، اما ارزش  اي  دستخوش تحوالت عمده

به تکـرار بـروز    ،هاي نخبگان پس از شوروي در رویکردها و راهبرد ،اصول ذهنی دورة مذکور

روسـیۀ پـس از شـوروي و     هـاي  بـا واقعیـت   توانستند تماماً این دو سیستم ارزشی نمی. یافت 

درك مشخصی از ایـن واقعیـت    ،عالوه بر این. المللی منطبق شوند تحوالت فزایندة عرصۀ بین

توانند در هویت در حـال تکـوین روسـیۀ      می گونهچ ،ارزشی  وجود نداشت که این دو سیستم

رفت از آن، ناگزیر بر  برون  این چالش هویتی و تالش براي یافتن راه. کار گرفته شونده جدید ب

                                                                                                              
1. direct resistance  
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گذاشـت و ایـن سیاسـت را دچـار تحـول و       هاي سیاست خـارجی روسـیه تـأثیر     گیري سمت

اي از  دوره ،سیاست خارجی روسیه در دورة یلتسـین  ،ین مشکلا متأثر از )15.(کرد سردرگمی 

هـاي   گیـري  تصـمیم  و آشفتگی را پشت سر گذاشت کـه ضـعف ادراك از تحـوالت محیطـی    

مشخص از هویت  یعدم تعریف ،گران به باور تحلیل. شاخص اصلی آن بود ،ان و منفعالنهنابسام

گیري راهبرد جامعی بود که روسیه بتوانـد بـر اسـاس آن منـافع      مهمترین دلیل عدم شکل ،ملی

به واسطۀ . ها، دوست و دشمن خود را در قالب آن تعریف نماید خود را تبیین و اهداف، آرمان

هاي مختلف و حتی متعارضـی در ایـن دوره در سیاسـت خـارجی      گفتمان ،ها همین نابسامانی

تجربـه   آمریکـا هاي مختلفـی از تعامـل و تضـاد بـا      دوره ،روسیه به کار گرفته و بر اساس آنها

  )16.(شد

از سوي طرفداران نظریۀ همگرایی  ،یلتسین دورة اولین مرحله از گفتمان سیاست خارجی

ها و مفاهیم  دادن ارزش براي مشابهت یتالش ،این دیدگاه. ح شدها مطر» یوروآتالنتیست«یا 

به  .دانست ، بلکه شریک طبیعی روسیه می»نقطۀ مقابل«را نه  آمریکاغربی و روسی بود که 

اعتقادي مسلط شد که انطباق با  ،در این دوره ،پژوهشگر مؤسسۀ کارنگی ،عقیدة ماشا لیپمن

 از منظر )17.(دانست رشدن وضعیت بسیار مؤثر میها و شیوة زندگی غربی را در بهت ارزش

دوستی با « :نخستین وزیر خارجه روسیه و چهره شاخص این گفتمان ،1آندره کوزیرف

هاي فقیر و استبدادي بهتر  آغوشی  برادرانه با رژیم کشورهاي ثـروتمنـد و دمـوکراتیـک غربی از هـم

کرد بدیل اعالم  از شوروي را ضرورت بیدر دورة پس  آمریکاهمکاري روسیه و  او )18(.»بود

گیري این سیاست  و تأمین منافع دو کشور را در گرو تأکید بر الزامات دموکراتیک ناشی از پی

قرار داده بود تا فارغ  آمریکاروسیه و  پیش رويتاریخ فرصتی استثنائی  ،به اعتقاد او. دانست می

در مسیر تحقق منافع  ،خود بر یکدیگر هاي جویانه و تحمیل اولویت هاي برتري از گرایش

هاي  گرا و کمونیست شدیداً مخالف سیاست  هاي ملی هرچند گروه) 18.(متقابل حرکت کنند

ها بودند، اما با عنایت به تسلط این گفتمان در سیاست خارجی  گرایانۀ یوروآتالنتیست  غرب

در این مقطع تا حدود قابل ستیزانه آمریکا، روندهاي )1371تا آذر  1370از شهریور (روسیه 

از جمله عدم بهبود وضعیت  ،بروز برخی عوامل. تخفیف یافت) هرچند در ظاهر(اي  مالحظه

                                                                                                              
1. Andrei Kozyrov  
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هاي رقیب و عدم تحقق  یابی گروه آن، قدرت  المللی روسیه و حتی بدترشدن داخلی و بین

را فراهم آورد اسباب ناکارآمدي این نظریه  ،آمریکابه ویژه  ،هاي مورد انتظار از غرب مساعدت

تا حدود  آمریکابه گرایانه نسبت  هاي آرمان هاي روسی و دیدگاه موقعیت لیبرال ،و به تبع آن

  . شد مهیاستیزانه آمریکاو زمینه براي رشد رویکردهاي زیادي معکوس 

 70اواسط دهـۀ  از همگرایی مطرح و   به عنوان اولین جایگزین جدي نظریۀ ،1یورآسیانیسم

تا نیمۀ  1371از سال  ،پس از ائتالف ،این نظریهطرفداران  .مان مسلط تبدیل شدبه گفت) م 90(

ایـن دیـدگاه    )19.(جـدي داشـتند  هاي سیاست خارجی روسـیه تـأثیر    گیري بر سمت ،این دهه

 و بازتاب وضعیت ژئوپولیتیکی روسیه و ضرورت حفظ روابط باثبات بـا شـرق و غـرب بـود    

مهمتـرین موضـوع     ،شـرقی و غربـی    هاي زنه بین سمتیعنی ضرورت ایجاد موا ،لهأهمین مس

از دید طرفداران این . بود آمریکاروسیه و  ۀرابطنوع ها در  یوروآتالنتیست آنها بامورد اختالف 

در افزایش قدرت روسیه مؤثر بود، اما تعامل با شرق و  ،بدون شک ،آمریکاهمکاري با  ،نظریه

روسـیه بـه   تأکید آنها بر این بود که  ،ر همین اساسداشت و ب جنوب، استقالل روسیه را در پی

کـه شـرق روسـیه را     در حـالی  ،از منظر آنهـا . با قدرت هاي شرقی همکاري کند آمریکاجاي 

هرچنـد   )20.(کـرد  رفتار می» درجه دوم«به عنوان کشور  آنبا  آمریکادانست،  شریکی برابر می

ی از ارکـان اصـلی سیاسـت خـارجی     یک ،از جمله هند و چین ،هاي شرقی قدرتبا   همکاري

در میـان   .کردند نیز تأکید می آمریکابا » روابط خوب«ها بود، اما بر اهمیت حفظ  یورآسیانیست

ضمن عنایت به تجربـۀ نـاموفق رابطـه بـا      ،هاي دموکرات یورآسیانیست ،طرفدارن این گفتمان

حمایـت   آمریکابط با همچنان از حفظ سطح محدودي از روا ،ها غرب در دورة یوروآتالنتیست

هاي  شرقی، بر همکاري سمت هاي مزیتبا تأکید بر  ،هاي اسالوگرا کردند، اما یورآسیانیست می

از اواخر سال . دانستند را موجه نمی آمریکاتأکید و تعمیق روابط با  هاي آسیایی قدرتوسیع با 

یتی بحرانـی قـرار   در وضع ،زیر شماري عوامل سیاسی و فکري نیز نظریۀ یورآسیانیسم ،1372

هایی براي آن مطـرح   به عنوان جایگزین ،هاي سیاسی و فکري سایر گرایش ،گرفت و همزمان

                                                                                                              
مطرح شد و سه اصل اساسی آن عبارت بودند از اعتقاد به ) م 1920( 1300یورآسیانیسم اولیه در دهۀ . 1

راه «به توسعه اقتصادي از  دستیابیتأکید بر مسیحیت ارتودوکس و اعتقاد به امکان  ،خیرخواهانهامپریالیسم 

  )راهی میان کاپیتالیسم و کمونیسم( .»سوم
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   )21.(شدند

تـوازن  «نظریـۀ   ،ۀ جدیدبه عنوان وزیر خارج 1با انتخاب یوگنی پریماکف ،1374 ماه از دي

روسـیه از  تعریـف   ی ازبه عنوان راهبرد جدید سیاست خارجی روسیه مطرح شد که بیـان » قوا

نه به عنـوان منبعـی راهبـردي،     ،این ایده .در آن بود این کشورالملل و جایگاه  ساختار نظام بین

 اي ها در ترتیبات جهانی و منطقـه  رفت عنصر ضروري رفتار خارجی و جبران پس مثابهبلکه به 

ورد توجه م ،قطبی نظام تک تثبیتبراي  آمریکاهاي فزاینده  مخالفت با تالش و سازوکاري براي

بار دیگر مفهوم موازنـۀ قـدرت را بـه جـاي مفهـوم       ،پریماکف از این طریق )22.(قرار گرفت

امنیت ملی را در شمار مسائل مهم و داراي اولویت قـرار داد و ضـمن رد    ،موازنۀ منافع مطرح

را به عنوان هدف مطلوب سیاست خارجی روسیه اعـالم  » قطبی نظام چند«قطبی، ایدة  نظام تک

ممانعت  ،در دورة گذار به نظم جدید ترین اهداف روسیه یکی از مهم ،بر اساس این نظریه .کرد

با وجود تأکید  )23.(را در پی داشته باشد آنکه انزواي  بودالملل  بین نظاماز تثبیت سیستمی در 

هاي غیرغربی دنیا به معناي عدم توجه بـه   طرفداران این نظریه بر این نکته که توجه به قسمت

الملل باید هر دو جنبۀ غربی و شرقی را همزمـان   غرب نیست و اقدامات روسیه در عرصۀ بین

یی راهبردهـا و  آمریکاضـد  ،در نظر داشته باشد، واقع امر حاکی از ماهیت ضدغربی و به ویـژه 

روسیه باید از طریق ائتالف با کشـورهاي غیرغربـی از    ،آنهااز منظر . هاي آنها بود سازي ائتالف

و کنترل حوزة جغرافیـایی   هاي نظامی چین و هند، نوسازي اقتصادي و تقویت توانمنديجمله 

هرچنـد پریمـاکف بـا همکـاري     . تبـدیل شـود   آمریکابه وزنۀ تعادلی در برابر  ،»سی آي اس«

کرد در هـر مرحلـه از    به عنوان قدرت برتر جهانی مخالف نبود، اما تأکید می ،آمریکامحدود با 

باید به لحاظ موقعیت در وضـعیتی کـامالً برابـر بـا یکـدیگر قـرار داشـته         طرفین ،ها همکاري

  )24(.باشند

 در این مقطـع ستیزي  آمریکا ،1378به یوگسالوي در بهار  آمریکابه دنبال حمالت هرچند 

و ایـن حمـالت   هاي روسیه با  اما مخالفت به اوج خود در سراسر دورة پس از شوروي رسید،

  تاز یکه آمریکاو  نیافتمحلی از اعراب  ،به دلیل ضعف مفرط آن ،نهاي غرب در بالکا سیاست

نظریـۀ تـوازن قـوا نیـز در بهبـود       ،به هـر ترتیـب   .بود پس از آنجریان جنگ و تعیین شرایط 

                                                                                                              
1. Yevgeni Primakov  
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ناکام بود و با افـزایش انتقـادات   » عقدة تحقیر ملی«روندهاي سیاست خارجی روسیه و جبران 

 70در این شرایط و از اواخر دهۀ  )25(.فراهم شد جایگزینن زمینه ظهور گفتما ،به این نظریه

بـه   ،2و در رأس آنها والدیمیر پوتین 1»قدرت بزرگ مدرن هنجارمند«طرفداران نظریۀ  ،)م 90(

طلبانـه، ایـدئولوژیک،    عنوان منتقدان اصلی سیاست خارجی پریماکف، که از منظـر آنهـا جـاه   

فصلی جدید از روابط  در نتیجه،یاسی ظاهر شدند و گرایانه و ضدغربی بود، در عرصه س تقابل

   )26.(آغاز شد آمریکاروسیه و 

   

  پوتین  دورةستیزي در آمریکاتشدید 

هاي  ستیزي طی سالآمریکاحاکی از آن است که هرچند  ،پِو یتحقیقات مرکز مطالعات

درصد  37از  ،سیهدر رو ،در اسپانیا، فرانسه و بریتانیا کاهش داشته، اما همزمان 1379 – 1385

یی در سخنان آمریکاحجم باالي رفتارها و گفتارهاي ضد )27.(درصد افزایش یافته است 43به 

هاي  گرایی یکجانبهبه تکرار  ،ها طی این سال. مردان او نیز مؤید این مدعاست پوتین و دولت

 آنهاي  الشتشدید ت ،در شرق اروپا این کشوربرنامۀ سپر موشکی الملل،  در عرصۀ بین آمریکا

از جمله انتقاد آن به  ،در امور داخلی روسیهاین کشور دخالت  و براي گسترش ناتو به شرق

روسیه مورد انتقاد مسکو علیه خصمانه به عنوان اقداماتی  ،وضعیت دموکراسی و حقوق بشر

شی روسیه را از همان آغاز فروپا انزوايسیاست  آمریکاشد که  گرفت و اینگونه تبلیغ می قرار 

کشاندن دنیا «گیري کرده و با سیاست خارجی غلط خود درصدد  به انحاء مختلف پی ،شوروي

   )28.(است» به درگیري دائم

به ویژه در  ،ستیزي در دورة پوتینآمریکابا اشاره به افزایش قابل مالحظۀ  ،نینا خروشچوا

ة شوروي، به با دور ويستیزي دورة آمریکاهایی در  دور دوم وي، ضمن شناسایی مشابهت

   :به اعتقاد او. کند اشاره می نیز هایی تفاوت

ستیزي بیشتر و تا حدود زیادي ناشی از آمریکا ،در دورة شوروي«

همچنانکه . هاي ایدئولوژیکی و مستعد درگیري و حتی جنگ بود دیدگاه

                                                                                                              
1. Normalized Modern Great Power  
2. Vladimir Putin  
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اما  ،هاي غربی سخن گفته بود ملت» دفن«حتی از  1335خروشچف در سال 

ستیزانۀ خود براي افزایش محبوبیت و کسب آمریکاي ها پوتین از نمایش

او در مبارزات  ،به عنوان مثال. کرد هاي خود استفاده می حمایت از سیاست

شدة غرب  هدور اول خود با انتقاد شدید از اصالحات اقتصادي توصی یانتخابات

   )29(»به قدرت رسید

انگیخت،  ارن این کشور را برمیمد و سیاست آمریکاهرچند این رفتارها خشم  ،به اعتقاد او

مندلسون ضمن اشاره به  ،برخالف او )30(.داد را در داخل افزایش می پوتیناما محبوبیت 

گرایی و  تشدید تحریک ملی معتقد است بخشی از سیاست ،هاي دولت پوتین برخی ناکارآمدي

انحراف افکار براي  از سوي وي تالشی عامدانه، به ویژه در دور دوم پوتین ،ستیزيآمریکا

بوده هاي مختلف دولت  هاي بخش فساد، ناکارآمدي و نابسامانی رگذاشتن ب عمومی و سرپوش

بر  ملموسیتأثیرات  ،ستیزانه در دورة پوتینآمریکاتشدید روحیات  ،به هر ترتیب )31.(است

ترین  مهم همین امربه نحوي که  داشت، آمریکادر قبال رفتارهاي سیاست خارجی روسیه 

در  ،با عنایت به این تفاوت. شود دانسته می اودوم اول و دور سیاست خارجی تمایز  ۀمؤلف

مجزا تقسیم و مبانی رفتاري هر دوره و تأثیر  دورةسیاست خارجی پوتین به دو  ،نوشتار حاضر

  . گرفته استمورد بررسی قرار  ،ستیزي بر این رفتارهاآمریکاو  آمریکا

  

  آمریکاار و تعامل با ک گرایی محافظه عمل :دورة اول

اي در رویکرد روسیه نسبت به  تغییرات قابل مالحظه ،جمهوري پوتین در دورة ریاست

او سه اصلِ نوسازي اقتصادي، دستیابی به جایگاهی بایسته در . دنیاي خارج ایجاد شد

روسیه را مبناي سیاست خارجی » قدرت بزرگ« موقعیت احیاء فرآیندهاي رقابت جهانی و

به پایان  ،سیاست خارجی روسیه 1دانست دورة جهانی به خوبی می پوتین )32.(ر دادخود قرا

 ضرورت ،آن آغاز شده و پیامد غیرقابل اجتناب این وضعیت 2اي رسیده و دورة جدید و قاره

هاي قابل  روسیه باید بر اولویت ،بر این اساس. موجود بود منابع محدود استفادة بهینه از

                                                                                                              
1. global period  
2. continental period  
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و نفوذ واقعی خود را با توجه به معیارهاي عملی و عینی مورد حصول تمرکز و قدرت 

ضمن توجه به نقاط ضعف و قوت سیاست او با این مالحظه و  )33.(داد میبازاندیشی قرار 

که مبتنی بر » قدرت بزرگ مدرنِ هنجارمند«، راهبرد )م 90( 70خارجی روسیه در دهۀ 

فظ استقالل روسیه بود را به عنوان راهکار الملل در عین ح همگرایی محتاطانه با نظام بین

 ،آنکردن  عملیاتیو براي  )34(منطقی انتقال از دورة گذار به نظم جدید مورد تأکید قرار داد

حاصل، تأکید بر هویت چندگانه  گرایی بی تقابل دوري ازگرایی که بر بازي مثبت و  شیوة عمل

زدایی از  طلبی راهبردي، ایدئولوژي تپذیر، تمرکز بر سازوکارهاي کارآمد، فرص و انعطاف

بود مبتنی ، »دردسر بی«هاي گسترده و  و مشارکت در ائتالف» تعامل گزینشی«سیاست خارجی، 

  )35.(را برگزید

تعامل با غرب و ترتیبات نوین  رب ،اهداف خودزمینه و براي تحقق  پوتین با این پیش

تالش کرد براي دستیابی به شناخت  ،جهانی تأکید و در عین تعهد به خصوصیات ویژه روسیه

با  همسوحل، به درکی   بهتر از مسائل جهانی و یافتن سازوکاري براي جستجوي مشترك راه

که  در دور اول وي آمریکارابطۀ روسیه با در نوع  توان مینمود این تفکر را  .یابد  غرب دست

 ،در این دوره ،روسیه. ابی قرار دادمورد ارزی ،برتري آن بود ۀبینان پیچیده و مبتنی بر درك واقع

 ،داند در خصوص آنچه این کشور منافع حیاتی خود می آمریکاحاصل با  تالش کرد از تقابل بی

از جمله گسترش ناتو به شرق،  ،در تحوالت مهم این دورهروسیه  ،به عنوان نمونه. اجتناب کند

آن در آسیاي مرکزي،  انر نظامیاستقرا افغانستان،جنگ ، »اي بی ام«از پیمان  آمریکاخروج 

یا با این کشور مصالحه کرد و یا  ،اي کُرة شمالی و ایران جنگ عراق، پروندة هسته

   )36.(نشینی داد تن به عقب ،مندانه نارضایت

به ویژه با  ،از طریق تعامل مثبت صرفاً، روسیهکه نوسازي  به این درك رسیده بودپوتین 

طی سخنانی  ،وزیر خارجۀ سابق روسیه ،ایگور ایوانف. قق استقابل تحالملل  هژمون نظام بین

هر ضربه به اقتصاد «گرایی سیاست خارجی پوتین را با این اظهار که آمریکا ،1381در سال 

به عقیدة . کرد توجیه ،»اي به اقتصاد کل کشورهاي دیگر از جمله روسیه است ضربه آمریکا

 آمریکاجویانۀ او با  سی با رویکرد همکاريممکن است برخی مردم و نخبگان سیا« :پوتین

الملل به نحو بهتري  موافق نباشند، اما همچنان که واقعیت جایگاه محدود روسیه در عرصۀ بین
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بر  )37.(»شود الملل کاسته می مندي آنها به درگیري در عرصۀ بین شود، از میزان عالقه درك می

یکی از اصول اساسی سیاست خارجی  ،آمریکاهرگونه تقابل از جمله با  پرهیز از ،همین اساس

 ،این کشورجدید با » صلح سرد«یا » جنگ سرد«صحبت از که در آن  بودپوتین دور اول 

شناختی از دوران  ستیزي که به عنوان پدیدة خاص تاریخی و روانآمریکاو  شتمناسبتی ندا

، بیش گذاشت تأثیر میشوروي به ارث رسیده و همانند سابق بر اذهان بسیاري نخبگان سیاسی 

ها براي  مانع تمرکز تالشبر آن بود که  سعیشد و  اي براي توسعه دانسته نمی انگیزه ،از این

  )38.(بینانۀ مشکالت نشود حل واقع

به انتخابی راهبردي  ،)سپتامبر 11( شهریور 20پوتین پس از حوادث  ،بر اساس همین منطق

ها و  چالش«براي مواجهه با  آمریکابا جویانۀ  ريهمکا يرویکردگیري  تأکید بر پیدست زد و 

را جایگزین » حوزة ژئواکونومیکی«ها از جمله  گرفتن امتیاز در سایر حوزه ،»هاي مشترك تهدید

طلبی راهبردي و  به اصل فرصت ،کرد و در عین حال این کشوربا  »رقابت ژئوپولیتیکی«

در این محدوده نیز  روسیهمنافع  سازيثرحداکو تا آستانۀ تحمل آن  این کشورامتیازگیري از 

خلع سالح ( آمریکابا تمرکز بر دو نگرانی  ،پس از این حوادث ،پوتین )39.(توجه کامل داشت

جامعۀ امنیتی و اقتصادي جهانی را  بایند همگرایی روسیه افرتالش کرد  ،)الملل و تروریسم بین

پذیر در مبارزة  ن شریکی مسئولیتمثبت از روسیه به عنوا يتصویر ،همزمانو  هکردتسریع 

گرچه این اقدام به سبب فقدان منافع محسوس مورد  )40.(جهانی علیه تروریسم ارائه نماید

به  ،به طور نسبی ،المللی روند و فضاي کالن بیناما انتقاد برخی نخبگان داخلی قرار گرفت، 

  )41(.نفع روسیه رقم خورد

براي جلوگیري از آغاز جنگ و حل را تالش خود تمام  نیزیند جنگ عراق ادر فر ،روسیه

با درك اینکه مقاومت در  ،آن از طریق مجاري دیپلماتیک انجام داد، اما پس از شروع جنگ

هایی نیز به دنبال خواهد  ، بلکه هزینهکند را تأمین نمینه تنها منفعت خاصی  آمریکابرابر 

با  روسیه ،در واقع. ی در پیش گرفتاز مخالفت صریح خودداري و رویکرد انفعال )42(داشت،

اي نیست که مانع اقدام نظامی  به اندازه ،المللی جدید در نظام بین شوزن و اهمیت کهپذیرش این

خود در عراق را  منافع اقتصادى ،آمریکامخالفت صریح با  پرهیز از، تالش کرد با شود آمریکا

و به  )43(اولیه دست برداشت روسیه از مخالفت ،بر این اساس .حفظ نماید تا حد ممکن
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بر اهمیت روابط تجاري و تأکید  ضمن ،که پوتین نحويبه  شد، نزدیک  گرایانه عمل رویکردي

) مخالف( فعواط« :اعالم کرد ،آن کشورسیاسی با  هاي و استمرار همکاري آمریکااقتصادي 

، اما است کیو در این احساسات شر کند میمردم روسیه را در مورد جنگ عراق درك 

 :به صراحت اعالم کرد ،او در موردي دیگر. »گیري هستند احساسات مشاوران بدي در تصمیم

  ).44(»در این جنگ شکست بخورد کایمند نیست آمر مسکو عالقه«

، هجویانۀ پوتین در محیط خارجی در این دور گرایانه و غیرمقابله رغم رویکرد عمل   به

جمهوري، معاونان  عدادي از مقامات ارشد نهاد ریاستاز جمله ت ،بسیاري از نخبگان کرملین

را همچنان با ذهنیت  تحوالت محیط خارجی ،وزیر و بسیاري از افسران امنیتی و نظامی نخست

پوتین  و ستیزانۀ خود نداشتندآمریکاجنگ سردي تفسیر و هیچ ابایی از آشکارکردن روحیات 

متهم  آمریکا تر شریک کوچکعنوان ن دیدگاه راهبردي و پذیرش روسیه به شتدانرا به 

جویانۀ پوتین با  هاي تلویحی و مسامحه هاي ضمنی و مخالفت آنها واکنش .کردند می

 این کشور  ساالر به رهبري را انفعال و تأیید نظام تک آمریکاهاي  طلبی ها و زیاده گرایی یکجانبه

همواره از پوتین به احترام یاد  بود که حتی یلتسین نیز که اي گونهبه  ،این وضعیت. ندانستد می

به کار گرفته بود، از  آمریکاکرد و در سیاست خارجی خود نیز بیشترین تسامح را در قبال  می

  )45.(به ویژه در سیاست خارجی یاد کرد ،او به عنوان رهبري ضعیف

 نظرها این اختالف در خصوص سردبیر روزنامۀ ماسکووسکی نوواستی ،ویتور اوشاك

نمود . »تین مجبور است به کسانی اعتماد کند که از سیاست خارجی او متنفر هستندپو« :نوشت

شدن  ایوانف از وزارت امور خارجه و به حاشیه راندهایگور برکناري  ،آشکار این وضع

هاي روسیه هنوز به  دیپلمات«پوتین با تأکید بر اینکه . بوداو از حوزة تصمیمات راهبردي 

مله بازار آزاد و تغییر ماهیت تهدیدهاي دورة جنگ سرد اعتقاد تحوالت جدید جهانی از ج

استفاده  ،دارندي تر که با جهان جدید آشنایی بهتر هاي جوان و بهتر است از دیپلمات  پیدا نکرده

در به ویژه  ،و ناتو آمریکاهاي  انتقادهاي ایوانف از سیاست. ، الورف را جایگزین وي کرد»شود

به  ،، جنگ افغانستان و عراق»اي بی ام«از پیمان  آمریکاوج خالل جنگ یوگسالوي، خر

یافت و اندیشه او در این  تفکرات سنّتی ضدغربی و نظریۀ نظام چندقطبی پریماکف شباهت می

و  آمریکا هاي گرایی هاي پوتین که معتقد به واکنش نرم در برابر یکجانبه خصوص با دیدگاه
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تالش داشت حوزة  ،پوتین برخالف ایوانف. شتتفاوت دا ،تقابل با غرب بود دوري از 

سیاست خارجی و وزارت خارجه را هرچه بیشتر غیرسیاسی و غیرامنیتی کرده و این حوزه را 

 جویی مقابله اجتناب از ،آنالزمۀ  ،ويکه به اعتقاد  در خدمت رشد و توسعۀ اقتصادي قرار دهد

ها و  ممکن است با برخی سیاستاو به روشنی نشان داده بود که هرچند  .بود آمریکابا 

حاصل با  را آشکار نخواهد کرد و به تقابل بی مخالفتمخالف باشد، اما این  آمریکااقدامات 

  )46.(کند این کشور اقدام نمی

   

  آمریکاگرایی تهاجمی و مقاومت مستقیم در برابر  عمل :دوره دوم

عسل دو   دورة اول و از ماهبسیار متفاوت از  ،در دور دوم پوتین آمریکاروابط روسیه و 

در تمام دورة  رابطهترین  به نزدیک ،شهریور 20از حوادث  پس ،کشور بود که به عقیدة برخی

 »دربرگیري«سیاست  ،که در سراسر دورة پس از شوروي آمریکا. پس از شوروي رسیده بود

وتین، به طور پ  غیرتقابلیو رویکرد دورة یلتسین  ۀهاي منفعالن رغم سیاست  بهروسیه را، 

خود را  ،جمهوري پوتین هاي پایانی ریاست گرفته بود، در سال هاي مختلف پی مستمر و به شیوه

اي را با هدف تجدیدنظر در ساختار نظم  دید که حرکت فزاینده اي متفاوت مواجه می با روسیه

روسیه در  .اي براي تغییر قواعد بازي در پیش گرفته بود قطبی علنی کرده و تالش مجدانه تک

به تبع انباشت دالرهاي نفتی،  ،با توجه به بهبود عینی وضعیت اقتصادي خود ،این مقطع

خود را  ،هاي نسبی در بخش نظامی و ارتقاء محسوس جایگاه آن در عرصۀ دیپلماتیک پیشرفت

هاي  فرصت ،هاي آن در حال ارتقا بود و به تبع آن دانست که ظرفیت قدرتی نوظهور می

در این مقطع روسیه . گرفت الملل شکل می ي تغییر جایگاه این کشور در سیستم بینجدیدي برا

از  پساز شریکی منفعل که واشنگتن  ،جمهوري پوتین به ویژه در دو سال پایانی ریاستو 

نیز تا حدودي با حضور  دورة یلتسیندر این آرزو کرد و  فروپاشی شوروي آرزوي آن را می

بود که با   ن کشور محقق شده بود، به مخالف سرسختی تبدیل شدهگراي ای مدارن غرب سیاست

به چالش کشیدن برتري  درصدد ،ي جنوبیآمریکاتحکیم روابط خود با چین، خاورمیانه و 

  )47(.بود آمریکا

قطبی و  در حفظ برتري خود به عنوان هژمون نظام تک آمریکاتضعیف فزایندة توان  ،روسیه
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هایی از زوال نظم پس از جنگ سرد و  ر جهانی را نشانهضعف محسوس آن در کنترل امو

 بایست رو، می و از اینکرد  الملل تعبیر می بین  اي جدید از توزیع قدرت و نفوذ در نظم مرحله

با مهارت عمل و به عنوان قدرت  ،براي تثبیت جایگاهی بهتر براي خود در ساختار جدید

اعالم مخالفت روسیه . کرد مور جهانی مشارکت میدر مدیریت ا ،به نحوي شایسته ،اي فرامنطقه

براي استقرار بخشی  1385با دو کشور لهستان و چک در اسفند  آمریکابا آغاز مذاکرات رسمی 

روسیه در » مقاومت مستقیم«توان آغاز سیاست  موشکیِ آن در این دو کشور را میدفاع سپر از 

هاي  هه افزایش قابل تأمل حجم نشانبا این مالحظه و با توجه ب. دانست آمریکابرابر 

شود  به عنوان مقطعی یاد می 1386در گفتار و رفتار مقامات روسی، از فروردین  ستیزانهآمریکا

به و » جنگ سرد«دور جدیدي از  ،علنی و به عقیدة برخی آمریکاکه تنش روابط روسیه و 

 )48.(در روابط دو کشور آغاز شد» موج سردي« ،اعتقاد آلکسی آرباتف

در ماههاي آخر  ،در دورة پوتینستیزانه آمریکاصعودي روندهاي  شیب ،به این ترتیب

از  ،در مقاطع مختلف ،طی این دوره ،پوتین. نقطۀ خود رسید باالترینبه  ويجمهوري  ریاست

در  روز پیروزيجمله در کنفرانس امنیتی مونیخ، در مصاحبه با شبکه الجزیره، در سخنرانی در 

 ،1386در آذر  روسیۀ متحدهواداران خود در همایش حزب   خنرانی در جمعمسکو و در س

 ،این وضعیت به نحوي بود که ایزویستیا .را به شدت مورد انتقاد قرار داد آمریکاهاي  سیاست

جنگ سرد  شروعهاي زیاد از  از بروز تصورات و ترس ،اي طی مقاله ،روزنامۀ طرفدار دولت

حتی بسیاري از نخبگان کرملین به  ،این شرایط در. بر دادو روسیه خ آمریکاجدید میان 

اعتقاد شده بودند و  از جمله در حوزة اقتصادي نیز بی آمریکاهاي ناشی از همکاري با  مزیت

در دورة پوتین  آمریکایکی از وجوه راهبردي تعامل روسیه و که  ،همکاري ضدتروریستی حتی

با  همراهیاع خارج و بحث ائئالف ضدتروریستی و از حیز انتف ،بسیاري به اعتقاد ،نیز بود

  )49.(موضوعیت خود را از دست داد آمریکا

و تشدید روحیات  روسیه شده در سیاست خارجی تحوالت حادثعلت عمده  ،گران تحلیل

و  ها بندي ناحججمهوري پوتین را ناشی از تغییر  هاي پایانی ریاست سالستیزانه در آمریکا

 ها»سیالویک«سیاست خارجی . کنند ارزیابی می ويدر دولت  ها»سیالویک« طیفتسلط 
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و در سطحی (متشکل از مسکو، پکن و دهلی » مثلث راهبردي«و  1»دژ روسیه«سنتزي از نظریۀ 

و پس از جنگ یوگسالوي و متأثر ) م 90( 70است که به ویژه از اواخر دهۀ ) تر برزیل وسیع

نکتۀ حائز توجه در این دو . گرفته آنها قرار از نظریۀ نظام چندقطبی پریماکف مورد توج

وجه ضدغربی و به ویژه  ،)با بار تهاجمی» مثلث راهبردي«با بار تدافعی و» دژ روسیه«(مفهوم 

به  ،در این مقطع زمانی ،یی آنهاست که تأثیر این وجه در سیاست خارجی روسیهآمریکاضد

با وجود  در عین حال، )50.(غربی آن نمود یافت  صورت تقویت سمت شرقی و رکود سمت

رویکرد اصول همچنان  ،پوتیندور دوم ستیزي در سیاست خارجی آمریکاتشدید روحیه 

تالش  روسیهو  شد لحاظ میخارجی  هاي سازي تصمیمدر  تأثیر کمتر به رغم ،گرایی عمل

 .داجتناب کنمعطوف به تقابل  ایدئولوژیکی رویکردهاي  گیري پیاز  ،کرد در محیط خارجی می

مونیخ را آغاز امنیتی تند پوتین در کنفرانس  انسخن ،گران هرچند برخی تحلیل ،نمونهبه عنوان 

تناسب مسکو و  هاي بی تعبیر و آن را خاتمۀ همکاري آمریکابین روسیه و  2»جنگ سرد جدید«

س اما سرگئی ایوانف که در این کنفران ،)51(کردند ارزیابی  سپتامبر11حوادث از واشنگتن بعد 

  :هاي تند پوتین اظهار داشت گیري در توضیح موضع ،اي طی مصاحبه ،کرد پوتین را همراهی می

در فرآیند . هیچ خطري در رقابت جدید دو دشمن قدیمی وجود ندارد«

توسعۀ روسیه هر سناریویی انتخاب شود، روسیه وارد هیچ جنگ سردي 

ن اشتباه را تکرار ایم و دیگر ای ما یک بار وارد این جنگ شده. نخواهد شد

  )52(»نخواهیم کرد

  

 گیري نتیجه

از ابتداي جنگ  ،ستیزيآمریکاگرایی و آمریکااعم از  ،و وجوه مختلف آن آمریکاعنصر 

در دورة پس نخبگان و مردم روسیه تأثیر پایدار داشته و  سیاسی یءو مش همواره بر ذهن ،سرد

 ،هاي متفاوت به نحو، سیاسی و اجتماعی ي،هاي هویتی، نهاد ابسامانین به سبب ،نیزاز شوروي 

در دورة . است را متأثر کردهسیاست خارجی این کشور  روندهاي به ویژه ،سیاسی رفتارهاي

                                                                                                              
1. Stronghold of Russia  
2. new cold peace 
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در هر دو وجه آن  آمریکاعنصر  از ،با رویکرد ایدئولوژیکی ،هاي مختلف جناح ،یلتسین

براي ) ستیزيآمریکاایان با گر ها و واقع گرایی و یوروآتالنتیستآمریکاها با  یوروآتالنتیست(

در سیاست خارجی روسیه  رفتاربر  ،به نحو آشکاري ،این امر .کردند استفاده مییابی  هویت

در این  ،آمریکاهاي مختلفی از تعامل و تضاد با  دوره ،متأثر از آنو  گذاشت تأثیر  آمریکا قبال

کار و  ی محافظهگرای عملتفاوت مرویکرد دو  با عنایت به ،در دورة پوتین نیز. تجربه شد ،دوره

 آمریکادر برابر  »مقاومت مستقیم«تعامل و دو دورة متفاوت  ،او در سیاست خارجی تهاجمی

سردي   هاي جنگ ذهنیتبودن این سیاست، تأثیر  رغم تأکید بر غیرایدئولوژیک به تجربه شد که 

در  ایدئولوژیک انۀتیزسآمریکاهاي  نشانهو افزایش او دور دوم سیاست خارجی رفتارهاي بر 

   .انکار استغیرقابل  ،این رفتارها

  :هم عقیده بود کهخروشچفوا توان با  می ،با این وجود

آغوشی با  هم«از  ،طی کمتر از یک دهه ها همان طور که ذهنیت روس«

در دورة پوتین تحول ستیزانه آمریکاهاي  گرایشدورة یلتسین به  در »غرب

هاي  یدگاهددورة مدودف نیز تکرار شود و بار دیگر  تواند در ، این امر مییافت

مداران است، به  مردم روسیه که ویژگی عمدة آن تأثیرپذیري شدید از سیاست

  ».هاي معطوف به غرب تحول یابد دیدگاه

حسب ظاهر و بر اساس روسیه که سوم  جمهور رئیس ،دیمتري مدودف در دورة  بنابراین،

تأکید کرده که روسیه باید نیز  یدر سخنانو  داردبه غرب  دیدي مثبت ،هاي لیبرال دیدگاه

هیچ ضرورتی  آمریکاموقعیت خود به عنوان بخشی از جامعۀ اروپایی را تحکیم کند و تقابل با 

بر رفتارهاي سیاست خارجی روسیه  آمریکااز عنصر  انتظار تأثیري جدید، کند را تأمین نمی

  . ستنی ، غیرمنطقیمتفاوت با دور دوم پوتین
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