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مقدمه
پس از شکست پادشاهی قدرتمند سوئد، برای اولین بار ژئواستراتژی را در دستور کار خود قرار داد. پطر  ،تزاری ةامپراتوری روسی

و مذهبی به کشورهای اروپایی پیشرو در  ،نظامی ،با تغییر و تحول در امور سیاسی، اقتصادی ،قدرتمندترین امپراتور تزاری ،کبیر

سازی و نیروی  فراگیری این صنعت پرداخت و نخستین صنعت کشتی شخصاً به ،صنعت و فناوری آن زمان سفر کرد. سپس

هایی که در پس این سیاست قرار داشت  گذاری کرد. توجه روسیه به جغرافیا و اهداف و ایده دریایی و دریانوردی در روسیه را پایه

حضور ناوگان روسیه در  ،از این دورهدرواقع استراتژی روسیه را شکل داد و ژئواستراتژی در این کشور مد نظر قرار گرفت. بعد 

داد، جغرافیای راهبردی را در این کشور تسریع کرد.  که استراتژی را شکل می ،دریاها و توجه به جغرافیا و اهداف سیاسی آن

المللی،  های گرم بین برای رسیدن به آب ،با اشاره به وصیتی که به وی منتسب است ،جانشینان او ،پس از پطر کبیر

 ،های ورای مرزهای روسیه اندازی به سرزمین طلبی سرزمینی و دست ها با سیاست توسعه های او را دنبال کردند. آن تژیاسترا

خصوص در  هب ،های بعدی خصوص در آسیای مرکزی و قفقاز، جغرافیای راهبردی را در این کشور نهادینه کردند. در دوره هب

 ،دلیل ایدئولوژی مارکسیستی و مبارزه با استعمار وکاپیتالیسم به ،زمانی کوتاه در یک مقطع ،9097زمان انقالب کمونیستی سال 

ها گفتمان سپردن  رنگ شد. انقالب مارکسیستی باعث شد روس توجه حاکمان روسیه به جغرافیای راهبردی در این کشور کم

اما دیری  .رزهای خود سخن به میان آوردندنشینی روسیه به م ها بیان کنند و از عقب های آن شده را به ملت های تصرف سرزمین

های  و با اعالم استقالل جمهوری ندهای خودشان مورد توجه قرار داد ژئواستراتژی را در سیاست نپایید حاکمان روسیه مجدداً

زمان جنگ  ها زیر چتر شوروی توجه جدی به جغرافیای راهبردی را دوباره مد نظر قرار دادند. در روسیه و قراردادن آن ةهمسای

و با نفوذ به جهان دریایی استراتژی جغرافیای روسی را به اوج  ندها این استراتژی جغرافیایی را با جدیت دنبال کرد سرد روس

دلیل مشکالت داخلی و عدم توازن منابع و قدرت سیاسی با سیاست خارجی و راهبردهای  خود رساندند. اما این کشور به

این  و نشینی کرد های خود عقب نایع و فناوری روز و دخالت نظامی در افغانستان از استراتژیماندن در ص جغرافیایی و عقب

سیاست  ،کوزیروف ،وی ةیلتسین و وزیر خارج ،میالدی 9009ة قضیه سرانجام به فروپاشی آن منتهی شد. در اوایل ده

نبودن غرب با این استراتژی و  ش و همراهگرایی و نزدیکی به غرب را در پیش گرفتند. ولی عدم پذیر راهبردی آتالنتیک

د، که خواهان قدرت شها و اوراسیاگرایان  شدن کمونیست گرایی روسی و فعال شده باعث رشد ملی های داده پایبندنبودن به وعده

ای قدرتمند و  شوروی بودند. این موضوع سرانجام به روی کار آمدن پوتین منجر شد که طرفدار استراتژی روسیه ةرفت ازدست

نفوذ خود دانست و اعالم کرد با هر راهبردی که به نفوذ بیگانگان به این  ةمستقل از غرب بود و کشورهای همسایه را حوز

شگی روسیه در راهبردهای سیاست خارجی همسایگان، این پژوهش کند. با درک اهمیت همی مقابله می شودمنطقه منجر 

ال پاسخ دهد که راهبرد این کشور در قبال همسایگان ضلع جنوبی از منظر ژئواستراتژیک چگونه است و ؤخواهد به این س می

نسبت به همسایگان ضلع  رسد استراتژی روسیه می نظرال این فرضیه به ؤر این راهبرد دارد؟ در پاسخ به سدجغرافیا چه تأثیری 

از است های جغرافیای استراتژیک این کشور در مقاطع زمانی مختلف است و ترکیبی  جنوبی ناشی از تأثیر موقعیت و ویژگی

م، راهبرد سهای اقتصادی، تهدید و تطمیع، راهبرد مبارزه با بنیادگرایی اسالمی و تروری اقدامات امنیتی، اتحاد راهبردی، مشوق

و  ،گذاری در انرژی و تسلیحات برای درآمدهای اقتصادی جهان سنی، حمایت و اتحاد استراتژیک با شیعه، سرمایه مبارزه با

 پیمانان حتی با استفاده از حمایت چتر هسته. طرفداری از هم

مبانینظری
هایژئوپولیتیکجایگاهجغرافیاییروسیهدرنظریه

بر این باور بود که تودة قارة اوراسیا یا هارتلند محور همة تحوالت مکیندر، از نخستین نظریهپردازان ژئوپلیتیک 

به نظر وی، در چارچوب فرایندهای  ژئوپلیتیکی بوده و بر تمامی ابعاد تاریخی جزیره جهانی تأثیر گذاشته است. 
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که اوراسیا را در کنترل ژئوپولیتیک جهانی، با توجه به ماهیت نسبی مفهوم مرکز، اوراسیا در مرکز دنیا قرار دارد. قدرتی 

بودن آن ناپذیر سیا و دسترسامحوری اورخود داشته باشد اقتصاد و سیاست جهان را در اختیار خواهد داشت. او به منطقه

های  ها در دوران باستان اشاره کرد. از نظر وی، یکی از ویژگی های دریایی و به هدفی آسان برای چادرنشین برای کشتی

ین منطقه وجود داشت این بود که برای نیروهای دریایی در دسترس نبود و از لحاظ استراتژیک مانند ای که در ا برجسته

های نظامی و صنعتی است. مکیندر  سیا دارای شرایط پایدار برای توسعة قدرتاامن بود. وی متقاعد شد که اور ةیک قلع

ای از توسعة فرایند  مخوانی دارد و آن را منطقهسیا هاهمچنین هالل درونی را شناسایی کرد که با مناطق ساحلی اور

سیا و هالل بیرونی را نیز شامل بریتانیا، اتمدن دانست که شامل اروپا و آسیا بود. مناطق جغرافیایی و فرهنگی خارج از اور

که  ـ مرکز زمین هارتلند مکیندر محور را در  ةنظری ،و ژاپن دانست. درواقع ،جنوب و شمال امریکا، جنوب افریقا، استرالیا

وی  ةقرار داده است. نظری ـ و دو دریای خزر و آرال است ،سئی، آمودریا، سیردریا ولگا، ینی ةهای رودخان شامل حوضه

هارتلند، به معنای واقعی کلمه،  ة دهد. بنابراین، نظری الملل به صورت معنایی و تصویری قرار می جغرافیا را در سیاست بین

فردی است. از سوی دیگر، این نظریه به  سیا به لحاظ استراتژیک موقعیت جغرافیایی منحصربهاکند که اور اشاره می

سیا در مرکز ااور ةفرایندهای ژئوپولیتیک جهانی قار ةدر زمین کند  کید دارد و مکیندر اظهار میأسیا تااور ةمرکزیت منطق

هارتلند حاکمیت دارد پتانسیل  ة ه در منطقسیاست جهانی قرار دارد. براساس این نظریه، وی بیان کرد کشوری ک

دانی بود که  ژئوپولیتیکی و اقتصادی الزم را برای کنترل سیاست جهانی در دست خواهد داشت. مکیندر اولین جغرافی

قدرت  ةموازن بارةبیان کرد. او در ،ها ویژه موقعیت جغرافیایی آن ههای جغرافیایی کشورها، ب خود را براساس ویژگی ةنظری

ها نظارت خواهند داشت )رحیمی،  د بود که بر خشکینهایی خواه های اصلی آن در سرآغاز قرن بیستم عقیده داشت قدرت

شود. به اعتقاد وی، این  اوراسیای مرکزی قائل می ةتحقیق خود اولویت خاص برای منطق ة(. مکیندر در رسال09: 9307

تواند به پایگاهی مستحکم برای اعمال  و منابع سرشاری که دارد می وسیع ةدلیل موقعیت بکر و عالی خود و پهن منطقه به

 د.شوقدرت کوبنده و قاطع بدل 

هارتلند مکیندر را مطالعه و در آن تغییراتی  ة ( نیز جزو اولین کسانی بود که نظری9043–9۹03)نیکالس اسپایکمن 

 و به این کشورها نام کرد کید میأتند عهده دارایجاد کرد. وی بیشتر بر نقش مهمی که کشورهای اطراف هارتلند بر 

خواند.  «ریملند»خوانده بود اسپایکمن  «هالل داخلی» آنچه را که مکیندر ،را داد. درواقع «سرزمین حاشیه»یا  «ریملند»

 ةناحیاست. به عبارتی بهتر، اسپایکمن  «هالل داخلی»یا  «حاشیه» بلکه در ،واقع نشده «هارتلند» قدرت در ،به نظر او

مرکزی موضع دفاعی مهم و  ةاشغالگر منطق ،دانست. از دیدگاه او می «هارتلند»تر از  را مهم «ریملند» حاشیه یا

اسپایکمن دیده  ةمکیندر به این قلمرو داده شده بود در نظری توسطفرد داشت. اما مزایای بسیار بزرگی که  منحصربه

(. از 9: 9309مولر،  و آن کلید قدرت جهانی شناخته شده است )دبلیج ةشود. برای اسپایکمن مرز اوراسیا و نه هست نمی

های ریملند بیشتر با دنیای خارج تماس داشتند، از نظر نوآوری پیشرو بودند. اسپایکمن به اینکه کشورهای  آنجا که دولت

های ریملند اعتقاد داشت تا  ریملند نیز که دارای ثروت طبیعی بودند باور داشت و بیشتر به مزایا و منابع طبیعی دولت

های دریایی افریقا و استرالیا  اینکه بخواهد از هارتلند مکیندر استفاده کنند. اسپایکمن همچنین بر این باور بود که قاره

دادن به ژئوپولیتیک جهانی نقش دارند. اسپایکمن دریافت که این  پذیر است در شکل بیش از آنچه در نظر مکیندر امکان

اند. بسیاری از کارهای اسپایکمن به  دست نیاورده های بزرگ به دریایی تا به حال هیچ اهمیتی در سیاست قدرت های قاره

تر توسط مکیندر تئوریزه شده بود اختصاص داده شد. او احساس کرد کنترل قلمرو  برانگیزی که پیش مفاهیم چالش

بود که کنترل اوراسیا به یک کشور یا  بر آنوی  ،همچنینهارتلند درنهایت کمتر از کنترل ریملند اهمیت خواهد داشت. 

و  ،گوید بریتانیا، روسیه هایش می بینی دهد سرنوشت جهان را کنترل کنند. اسپایکمن در پیش ائتالفی از کشورها اجازه می
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شدن جنگ  یکاسپایکمن قبل از نزد ،اوراسیای مرکزی خواهند بود. عالوه بر این ةایاالت متحده بازیگران غالب منطق

و بین خواهند باخت بینی کرد ژاپن و آلمان جنگ را  و پیشکرد ایاالت متحده نقش مهمی ایفا  ةجهانی دوم، در آیند

عنوان قدرت اصلی در آسیا ظهور خواهد کرد. وی معتقد  وجود خواهد آمد و چین به هایاالت متحده و شوروی درگیری ب

و از  ندمتعهد باقی بماند تا از احتمال تجاوز اتحاد جماهیر شوروی جلوگیری کبود ضروری است ایاالت متحده قوی و 

وسیع آن، موقعیت  ةدلیل انداز کید بر هارتلند بهأخاطر ت هطور مشخص، او از مکیندر ب ژاپن در مقابل چین دفاع کند. به

هارتلند یک  ،انتقاد کرد. به تصور اودادن زیاد به برتری قدرت زمینی به جای قدرت دریایی  و اهمیت ،جغرافیایی مرکزی

های  کرد نوار سرزمین کشاورزی است. وی تصور می ةو یک جامع استاروپا نیست، زیرا روسیه در غرب  ةمرکز بالقو

اصطالح هرتلند( است.  آسیای مرکزی )به ةتر از منطق اوراسیا مهم ةکند، برای کنترل قار که اوراسیا را محاصره می ،ساحلی

است که ایاالت متحده در رابطه و موقعیت آن با اتحاد شوروی در دوران پس  «مهاری» سیاست ةز اسپایکمن پایاندا چشم

 از جنگ جهانی دوم اعمال کرد.

 ها های استراتژیست اصلی و بااهمیت آن است، همیشه جایگاه مهمی در نظریه وکه کشور روسیه جز ،خشکی اوراسیا

 79اند. در قرن  های نظامی و استراتژیک توجه زیادی به آن کرده نیتئوریس همةاشته و ...( د و ،)ماهان، سورسکی، کوهن

با توجه به منابع فراوان انرژی و معدنی در خشکی وسیع اوراسیا و ظهور چین و تمایل روسیه به بازگشت به هژمونی  ،نیز

ند بار دیگر به راهبردهای جغرافیایی هارتل ،قبلی خود و همچنین حضور غرب در این منطقه به دالیل ژئواستراتژیک

کنونی  ةهای آن در گذشته و تغییرات و تأثیرات آن در دور ویژگی همةها با تغییرات جدید بازگشته است. هارتلند با  قدرت

 هنوز اهمیت خود را حفظ کرده و در آینده بر این اهمیت افزوده نیز خواهد شد.

هایژئوپولیتیکاستراتژیجایگاههمسایگانروسیهواثرهمسایگیدر

ر راهبردهای یک کشور اثر دتواند  مانده می از کشورها یا کشورهای پیشرفته یا عقب یتعداد کم یا زیاد اهمجواربودن ب

دهی سیاست راهبردی روسیه موقعیت و وسعت  ثر در شکلؤناپذیرترین عامل م ترین و اجتناب عمیقی بر جای گذارد. مهم

پذیری ناشی از این وسعت  جغرافیای پهناور روسیه و احساس ناامنی و آسیب ،بنابراین بوده است.جغرافیایی این کشور 

رقابت با امریکا یا منافع اقتصادی، بلکه  ةسیاست خارجی امنیتی خود را نه بر پای ةسرزمینی باعث شده مسکو عقرب

 و ینی خود تنظیم کند )هدایتی شهیدانیبراساس احساس نگرانی و ترس از تهدیدهای محیطی و مشرف بر تمامیت سرزم

های مجاور  (. ولی روسیه قدرت محاط در خشکی و بدون مرزهای طبیعی و مشخص است و سرزمین933: 9300رضاپور، 

محیط  ،این اساس بر. (974: 9307نژاد،  )مصلی دنکن همچنان نقش اقتصادی مهمی در سیاست خارجی این کشور ایفا می

 ةتوان ناحی بندی می و مرزهای اروپایی تقسیم شده است که به این دسته ،آسیای مرکزی، قفقاز ةاحیمجاور روسیه به سه ن

 و خشن اقلیمی کشور این که اند از آنجا روسیه استدالل کرده بارةدر حوزه این در نظران شمالگان را نیز افزود. صاحب

 بسیار های هزینه بزرگ، های قدرت دیگر نسبت به ،است ناچار تدافعی است، طبیعی مرزهای فاقد و دارد زیاد وسعتی

 نظر این از و است نیز نامساعدتر کانادا از حتی کشاورزی برای روسیه هوای و بپردازد. آب امنیت برای و برای تولید بیشتری

روسیه را در  های ژئواستراتژیکْ (. این عامل9۹7: 9300)رستمی،  گرینلند است و مغولستان شبیه جمعیتی تراکم لحاظ به و

آسیا و با همسایگان بسیار طراحی و  ةدهد تا منافع و اهداف خود را در مناطق وسیعی از شرق اروپا تا هم شرایطی قرار می

کند تا روسیه منافع خود  ای فراهم می دور و دراز تاریخی نیز زمینه ةتدوین کند. در کنار این عوامل ژئواستراتژیک، گذشت

 ،های زیر حاکمیت مسکو بودند. همچنین ی از سرزمینئچندان دور جز ای نه کند که در گذشته کشورهایی دنبال را در

روابط برقرارشده در دوران اتحاد شوروی این تفکر را تقویت کرد تا مقامات مسکو درصدد حفظ نفوذ خود بر همسایگان 
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شوروی بخش مهمی از استراتژی جهانی آن فضای بعد  سیاست فعلی روسیه در ،(. بنابراین99: 93۹۹باشند )سودایی، 

شرط برای  المللی و ظهور قوانین جدید برای نظم جهانی که یک پیش بین ةکه موقعیت روسیه در عرص ای گونه به ؛است

(. به 992: 9307عسکری،  و شود وابسته به اهداف سیاست خارجی آن است )نیاکویی توسعة پایدار کشور درنظر گرفته می

اتحاد شوروی را خارج نزدیک  های جداشده از روسیه کشورهای اروپای شرقی را خارج دور و جمهوری همین دالیل،

. علت ندکشورهای خارج نزدیک برای روسیه از اهمیت ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک برخوردار میان،کند. در این  قلمداد می

 و )وثوقی آیند شمار می رش ناتو حائل روسیه بهاصطالح خارج نزدیک در برابر گست اصلی نیز آن است که کشورهای به

های منتج  مرزی خود را بر محور جغرافیا و سیاست های سیاسی برون روسیه استراتژی ،(. بدین صورت947: 9300خیری، 

ضمن تشدید و تسریع روند همگرایی  ،خارج نزدیک و همسایگان سعی دارد ةاز آن قرار داده است. این کشور در منطق

ها را وابسته به خود نگه دارد. در  کریدوری، آن ویژه ارتباطی و هاقتصادی و ب ةی همسود و همسایگان در عرصکشورها

خصوص بحرانی، اوالً نفوذ بر مرزهای شوروی را  به ،ضمن حضور مستمر خود در مناطق استراتژیک ،امنیتی نیز ةزمین

ها برای  دست گیرد و از آن  هساز نفوذ غرب باشد ب کن است زمینهکه ممرا هایی  هدایت و مدیریت بحران حفظ نماید و ثانیاً

برخالف ادعاهای خود مبنی بر همگرایی  ،روسیه ،از طرفی دیگر .کندبرداری  کنترل رفتار خارجی کشورهای همسایه بهره

ها  د را بر آنخو ةکند سلط تالش می ،ها در برابر غرب یافته با هدف حمایت از حاکمیت آن های استقالل با جمهوری

 ةنام جویانه در برابر امضای توافق عنوان تالشی تالفی کردن آبخازیا به روسیه به بارز این سیاست ضمیمه ةتقویت کند. نمون

برای نخستین بار  ،(. با این حال937-939: 9300، و همکاران اروپا از سوی گرجستان است )کوالیی ةحادیتاتحاد با ا

مواردی مانند دفاع از منافع ملی فدراسیون روسیه در قطب شمال؛ تحکیم همکاری با آبخازیا و اوستیای جنوبی؛ توسعة 

امنیت اروپا؛ مشارکت در  بارةاروپا و ناتو در ةی بر حقوق برابر با اتحادیتنگو مبو ؛ گفت«بریکس»روابط با اعضای گروه 

آسیای جنوب شرقی؛ سیستم بازدارندگی غیر اتمی؛ کاهش خطر استفاده از فناوری  ةدر منطق ایجاد الگوی جدید امنیت

سیاسی؛ تقویت توان بسیج نیروها؛ متمرکزشدن دولت و جامعه بر دفاع از وطن و طراحی و  -ارتباطات برای مقاصد نظامی

کید شده است أفدراسیون روسیه تپرستی شهروندان  و حس میهن  هایی برای افزایش آمادگی نظامی اجرای برنامه

 (. 907: 9304)کوالیی، 

استفاده از  های شوروی و همسایگان فعلی آن اولین محیط برای جنگ اطالعاتی کرملین و جمهوری ،بنابراین

آمده است. شرایط  شمار عنوان ابزاری سیاسی و همچنین اهداف اقدامات نظامی روسیه به های انرژی و تجارت به جریان

های ژئوپولیتیک روسیه را تحت تأثیر قرار داده است. از این عوامل مهم  همراه چند عامل مهم جغرافیایی استراتژی مذکور

های اوراسیا را برشمرد که بقا و دوام این کشور را تضمین کرده است.  توان موقعیت این کشور در قلب خشکی نخست می

ها و تهدیدات سرزمینی بسیاری را برای این کشور  روپا که فرصتگستردگی جغرافیایی آن از شرق آسیا تا شرق ا ،دوم

تعدد و تنوع همسایگان جغرافیای سیاسی متنوعی از همه گونه نژاد و زبان و فرهنگ ایجاد  ،سوم .وجود آورده است هب

های ژئوپولیتیک  ده است. در ادامه استراتژیکرکرده که تهیه و تدوین استراتژی سیاست خارجی برای این کشور را دشوار 

 ه است.شداین کشور بررسی 

روشپژوهش
 - گرایانه است. این تحقیق با روش توصیفی تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت و هدف کاربردی و از حیث رهیافت واقع

های ژئوپولیتیک روسیه در ادوار مختلف بررسی و تحلیل شده و نقش  استراتژی ،شود. به این منظور تحلیلی انجام می

علم  را استراتژی وبستر لغات فرهنگها تحلیل شده است.  های جغرافیایی این کشور در تدوین استراتژی یویژگ
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ریزی و هدایت عملیات نظامی بزرگ در مقیاس کالن با هدف تشخیص و یافتن بهترین موقعیت قبل از شروع   برنامه

 ،جانبه واحد، همه ةبرنام استراتژی یکما ة در دورهای این مفهوم  تعریف کرده است. در دگرگونیدرگیری واقعی با دشمن 

و راه رسیدن به هدف را  سازد ها و تهدیدات محیط مربوط می ضعف سازمان را با فرصتو و تلفیقی است که نقاط قوت 

نمایاند. از آنجا که مفهوم استراتژی مورد اتفاق نظر تحلیلگران نیست، در این مقاله دیدگاه اخیر مورد نظر بوده است و  می

اطالعات مورد نیاز این پژوهش از  است. هشدهای کالن روسیه بررسی و تحلیل  نقش عوامل جغرافیایی در استراتژی

 ای و اسنادی گردآوری شده است. منابع کتابخانه

هابحثویافته
هایژئوپولیتیکروسیهدرادوارتاریخیاستراتژی

تزارۀدور.9

استراتژیک سیاست خارجی روسیه از قرن شانزدهم تا جنگ جهانی اول در  ةجنگ و معاهد ةوسیل هگسترش جغرافیایی ب

و حفاظت  ،های گرم (. اهداف این سیاست خارجی گسترش قلمرو، رسیدن به آب02: 7994بوده است )پارلند،  9094سال 

 ،ار قرار داشتشدت تحت فش کس بود. هرچند اقتصاد داخلی برای ادامه و پشتیبانی از این اهداف بهوت ارتدیاز مسیح

هایی  ها و ناکامی فراوان بود. اگرچه گاهی شکست ةو دارای اسلح ،ای آموزش دیده، بزرگ طور فزاینده ارتش روسیه به

ها برای رسیدن به این اهداف  های بزرگی رسید. نخستین تالش میالدی به موفقیت 9099تا سال  وجود داشت، عموماً

جز بندر  توجه وی به سمت شمال معطوف شد. در زمان او به ،گرفت. سپس ها شکل کبیر و علیه عثمانی پطرتوسط 

ه ماه از سال منجمد بود، بندر امن دیگری وجود نداشت. بالتیک نیز از سه طرف توسط که نُ ،آرخانگ در دریای سفید

هبردی و برای دسترسی به کبیر از لحاظ دیدگاه جغرافیای را پطر ،پذیر نبود. بنابراین سوئد مسدود و دسترسی به آن امکان

و دانمارک را در برابر سوئد در پیش  ،المنافع لهستان، لیتوانی یک کریدور دریایی استراتژی اتحاد با کشورهای مشترک

گرفت که به جنگ با سوئد و غلبه بر این کشور منجر شد و سوئد را به صلح وادار کرد. این نخستین توجه جدی روسیه به 

سیدن به اهداف سیاسی در خارج از مرزهای خود بود و اولین آرزو برای رسیدن به دریاهای امن ژئواستراتژی برای ر

درست زمانی که دولت صفوی در ایران در  ،9773-9777برآورده شد. وی دومین استراتژی جغرافیایی خود را در سال 

ریای خزر از طریق آسیای مرکزی و برای نفوذ در قفقاز و د ،و اجتماعی قرار داشت ،تصادیقضعف نظامی، سیاسی، ا

پایگاه آستراخان را ایجاد و اولین  ،کردن این استراتژی جغرافیایی برای عملیاتی ،های گرم اجرا کرد و رسیدن به آب

های جغرافیایی او  جانشینان )کاترین کبیر( وی استراتژی ،کبیر بعد از پطر ةهای کامل علیه ایران را آغاز کرد. در دور جنگ

های موفقی را علیه عثمانی به  و در جنگ با امپراتوری عثمانی در جنوب به دریای سیاه رسیدند و جنگ ندیگیری کردرا پ

نفوذ  ةتضعیف کردند و جغرافیا و حوز ،این کشور بود ةکه دشمن دیرین ،و ارتش کریمه امپراتوری عثمانی را ندثمر رساند

ا اروپای مرکزی پیش رفتند. دسترسی به این شرایط از لحاظ از سمت غرب نیز ت ،سپس .روسیه را گسترش دادند

های مدرن و  اهمیت بود، چون دولت اما از لحاظ سیاسی بی ،سابقه های جغرافیایی و نظامی برای روسیه بی استراتژی

روسیه در  ،رایندانستند. بناب و اجتماعی می ،نیافته از لحاظ سیاسی، اقتصادی آن زمان روسیه را کشوری توسعه ةیافت توسعه

و دولت خود را براساس کرد دوران تزار و قدرتمندترین پادشاه آن )پطر کبیر( اصالحات سیاسی و ساختاری را شروع 

که را، دهی و روسیه را به یک دولت مطلقه تبدیل کرد. او همچنین مجلس سنا  های سیاسی آن زمان سازمان آخرین مدل

گزین دوما )شورای اشراف( کرد و سپس حزب را از بین برد و شورای  جای ،بوددر اصل یک نهاد و شورای عالی دولتی 

منابع محلی خود را نیز حذف کرد و با اتخاذ  ، همةدر همین حال .مقدس جمعی را به رهبری یک مقام دولتی تعیین نمود

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C
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ای  ر به جای ماند روسیهطز پمیراثی که ا» نفود این کشور را گسترش داد. ةراهبردهای تهاجمی برگرفته از جغرافیا حوز

تنهـا  ای نشان دهد و نـه ناپلئون واکنش مقتدرانه ةاسـت کـه بـه یـک قـدرت بـزرگ تبدیل شد و توانست در مقابل حمل

 (.909: 9307نیا،  )کرمی و کرامتی« روسیه، بلکه اروپا را آزاد کند و پاریس را به تصرف خود درآورد همة

انقالبۀوسیهدردورهایاستراتژیکرسیاست.5

( و این روند ادامه داشت 9: 9009کیلومتر رشد کرد )پایپس،  30999میالدی روسیه در هر سال  9799تا  9009از سال 

انقالب روسیه در مخالفت با استبداد تزاریست شکل گرفت و به  9097و سپس در سال  9090تا اینکه در ابتدای سال 

کارگری در بین نخبگان مخالف  ةخواهی در اروپا و فقر جامع د. گسترش آزادیظهور اتحاد جماهیر شوروی منجر ش

و سقوط امپراتوری تزاری روسیه منجر شد. بعد  9097به انقالب سوسیالیستی  که نهایتاً حاکمیت روسیه نیز تأثیرگذار شد

سبت به تزارها در پیش گرفتند. این دلیل ایدئولوژی مارکسیستی سیاست متفاوتی را ن حاکمان انقالبی روسیه به ،از انقالب

اقتصاد و در خارج از مرزها حمایت از ملل محروم را دنبال کرد. در این مورد  ةسیاست تحوالت بنیادی را در داخل بر پای

ای و جهانی کنار  )ملل دیگر( حاکمان انقالبی روسیه ابتدا جغرافیای راهبردی را در سیاست خارجی خود در سطح منطقه

کشورگشایی پادشاهان تزاری روسیه مورد تعرض و از دست دادن  ةها و مللی که در دور و اعالم کردند سرزمین گذاشتند

شود. این سیاست و استراتژی در عمل  ها به رسمیت شناخته می و حاکمیت آن ،اند سرزمین، استقالل سرزمین خود شده

های هژمون آن زمان حاکمان روسیه  ای و جهانی بین قدرت نطقههای م رقابت ةواسط هاجرا درآمد. اما دیری نپایید ب نیز به

امپراتوری تزار بازگشتند و ژئواستراتژی را در سیاست خارجی روسیه مدنظر قرار دادند و  ةهای دور نیز به سیاست

یل اتحاد ترین شکل آن در تشک ای و جهانی روسیه بازگشت؛ که کامل های منطقه پایه به سیاست یهای جغرافیا استراتژی

 ظهور رسید. ةشوروی به منص

)قبلازجنگجهانیدوم( هایاستراتژیکاتحادجماهیرشورویسیاست.3

روسیه شد و مدت  ةگرایان ثر از ایدئولوژی موجب به حاشیه رفتن سیاست خارجی واقعأایجاد یک نظام مارکسیستی مت

زمان کوتاهی ژئواستراتژی در سیاست خارجی این کشور به کنار رفت. اما این مسئله زمان زیادی طول نکشید و با 

مردان شوروی به ژئواستراتژی و  و مواضع غرب در برابر آن توجه دولت 9077تشکیل اتحاد جماهیر شوروی در سال 

استراتژی و سیاست  9049و  ،9030، 9094های  د. در طول سالهای راهبردی برگرفته از آن معطوف ش سیاست

اتخاذشده براساس محیط جغرافیایی برای بریتانیا و ایاالت متحده حفظ تعادل اوراسیا در برابر تهدیدات آینده بود )گدیس، 

اد شوروی اتح 9042در سال  ،(. اما هدف و استراتژی شوروی شکست کامل آلمان و ژاپن بود. با این حال7: 7990

 استراتژی تهدید ثبات امریکا و متحدان اروپای غربی آن را در پیش گرفت.

راهبردهایجغرافیاییاتحادجماهیرشورویدردورانجنگسرد.4

ها در حمایت  های مقابل در مقیاس بزرگ بود، ولی هر یک از آن اصطالح سرد به معنای نبود رویارویی مستقیم بین طرف

عنوان جنگ نیابتی دخالت داشتند. جنگ سرد اتحاد موقت و جنگ علیه آلمان نازی بین  ای عمده به ههای منطق از جنگ

عنوان دو ابرقدرت با اختالفات عمیق سیاسی و  این دو کشور را به اما نهایتاً .وجود آورد هاتحاد شوروی و ایاالت متحده را ب

وقوع  و در دو سال اول آن به 9040جنگ جهانی دوم در سال جنگ سرد پس از پایان  ةاقتصادی تقسیم کرد. اولین مرحل

های جغرافیایی را برای نفوذ در امریکای التین،  ک استراتژییامریکا هر  ةپیوست. اتحاد شوروی و ایاالت متحد

کیه و تر ةهای تنگ و آسیا در پیش گرفتند. شوروی استراتژی جغرافیایی و تمایل خود را برای پایگاه ،های افریقا دولت

آوردن قلمرو طوالنی کارس و ارداحان در شمال شرق ترکیه یا حداقل برای افزایش حقوق خود و تضمین و حفظ  دست هب
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حمل و نقل دریایی از دریای سیاه به دریای مدیترانه با توجه به محدودیت دسترسی به دریا در پیش گرفت و مایل بود از 

های قدیمی از سیاست قدرت  سعی در بازی ،های خود آگاه بود که از محدودیت ،ارعاب استراتژیک استفاده کند. این کشور

ای برای افزایش  عنوان استراتژی بهاز در گذشته که نسبت به ناسیونالیسم آذری تحمل کمتری داشت  ،بنابراین .داشت

ق دور کمک به انقالبیون استراتژی این کشور در شر .استفاده کردمهم استراتژیک شمال ایران  ةکنترل شوروی در منطق

جغرافیایی بود که با موفقیت و پیروزی نیروهای خلق چین همراه  ةپیمان در این منطق کمونیست چینی و ایجاد یک هم

پیمان استراتژیک برای این کشور در یک مقطع زمانی کوتاه شد. اما شوروی در غرب قلمرو  و باعث ایجاد یک همشد 

جغرافیایی تهدید ثبات امریکا و متحدان اروپای غربی او را در پیش گرفت و با استراتژی  9042خود و در سال 

کردن مناطقی از اروپای شرقی به قلمرو خود و حمایت از انقالبیون مارکسیست کشورهای اروپای شرقی و کمک  ضمیمه

ی و مرکزی را تحمیل کرد که تر و استراتژی نفوذ در اروپای شرق جغرافیایی فشار را بر غرب تنگ ةها حلق به پیروزی آن

های استراتژیک این کشور در اروپای غربی را در پی داشت. این  این استراتژی واکنش امریکا و استقرار نیروها و سالح

و  ،هایی همانند کره، ویتنام، کامبوج ها و به دنبال آن جنگ های جغرافیایی در بعضی از مقاطع زمانی به بحران استراتژی

های  ها استراتژی هایی در امریکای جنوبی و التین منجر شد که در هر کدام از آن ها و جنگ افغانستان و همچنین بحران

شد.  ها دیده می وضوح در آن های مارکسیستی و لیبرال دمکراسی هر دو قدرت به ها و ایدئولوژی برگرفته از سیاست

 ةکرد. در آسیا سه منطق ای و جهانی در زمان جنگ سرد دنبال می شوروی درواقع چند استراتژی را در سطح منطقه

ژئواستراتژیک بری اوراسیا بود و مناطق  ةژئواستراتژیک وجود داشت که خود اتحاد جماهیر شوروی در مرکز منطق

اتژیک دارای ژئواستر یها راهبردی شوروی قرار داشتند. این حوزه ةژئواستراتژیک اقیانوس آرام و اقیانوس هند که در حوز

ژئوپولیتیکی اروپای غربی در  ةژئواستراتژیک اقیانوس اطلس و منطق ةمناطق ژئوپولیتیکی زیرمجموعه نیز بودند. حوز

تحت  ـ ژئواستراتژیک بری اوراسیا بود ةحوز ةژئوپولیتیکی زیرمجموع ةکه منطق ـ و اروپای شرقی هنفوذ ایاالت متحد ةحوز

 ةامریکای جنوبی و التین نیز اتحاد جماهیر شوروی استراتژی مهار ایاالت متحد ةنفوذ شوروی قرار داشت. در منطق

امریکا و به کنترل درآوردن جغرافیای این منطقه و حیات خلوت امریکا را در پیش گرفت، که در مقابل آن ایاالت متحده 

و ایجاد سد و کمربند نفوذ برای مهار  ژئوپولیتیکی خاورمیانه ةنیز استراتژی جغرافیایی نفوذ و به کنترل درآوردن منطق

، هر دو اند ژئواستراتژیک اقیانوس آرام ةحوز ةکه زیرمجموع ،شرق و جنوب شرق آسیا ةشوروی را دنبال کرد. در منطق

ها تا جایی پیش رفت که به ایجاد پیمان  کشور استراتژی نفوذ در کشورهای منطقه را در پیش گرفتند. این استراتژی

دو  ،های رقیب و اقمارشان منجر شد. همچنین قدرت ةوسیل هشرقی ب ةغربی و ورشو در جبه ةناتو در جبه دفاعی مشترک

بندی برای نفوذ و به  سوم و در درون قطب یهای دیگری در پوشش کودتا علیه کشورها قدرت جنگ سرد استراتژی

 دادند. نفوذ رقیب انجام می ةکنترل درآوردن حوز

ازفروپاشیاتحادشورویاستراتژیروسیهبعد.2

گراییروسیهدردولتیلتسیناستراتژیآتالنتیک(الف

طلبی نوسوسیالیست و کمونیست تحت رهبری گورباچف به  اصالح ،پس از انتقال قدرت از شوروی گورباچف به یلتسین

ریشه در امپریالیسم  نظیر دولتی که عمیقاً های تحت ریاست بوریس یلتسین رسید. اکنون نظام فرماندهی بی دمکرات

(. سیاست خارجی دوران یلتسین براساس 2-9: 799۹روسیه داشت تحت تأثیر یک رژیم دمکراتیک قرار گرفت )سیمونز، 

دوران  بارةبینی زیادی در خوش 9009 ة(. در اوایل ده999: 9302سلیمی،  و )زرگر دیدگاه اوراسیاگرایی تداوم پیدا کرد

بینی با استراتژی  غرب با فروپاشی کمونیست در اتحاد شوروی وجود داشت و این خوشجدید و در روابط بین شرق و 

گرایی یلتسین همراه بود. برای دومین بار در تاریخ روسیه در یک مقطع زمانی کوتاه، یلتسین نیز جغرافیای  آتالنتیک



 949استراتژیکجغرافیایمنظرازهمسایگانقبالدرروسیهفدراسیونراهبردتحلیل

نوین و غلبه بر  ةبرای روسی گرایی را راهبردی را در سیاست خارجی این کشور کنار گذاشت و استراتژی آتالنتیک

طور قطعی استراتژی و  مشکالت سیاسی و اقتصادی در پیش گرفت. یلتسین نزدیکی به غرب را با جدیت شروع کرد و به

سیاست خارجی و روابط با غرب را بیشتر از هر چیز دیگر در دستور کار قرار داد. دستور کار آن منطبق با مزایای اقتصادی 

شدت توسط مخالفان سیاسی یلتسین مورد انتقاد قرار  ا ایاالت متحده درنظر گرفته شده بود، که بهو همکاری نزدیک ب

گیری روسیه در برابر ایاالت  ر جهتدهای سیاسی داخلی  نمود یافت. بحران 9003گرفت و در انتخابات دوما در سال 

اعتمادی قرار داشتند و بعد از دیدن  ت و بیها تحت یک بحران هوی متحده تأثیر گذاشت. بعد از فروپاشی شوروی، روس

هویت و منافع روسیه  بارةپیروزی دشمن، خشم بسیاری نسبت به امریکا و ناتو ایجاد شد. این اختالف گسترده در

توان آن را در رابطه با چگونگی روابط روسیه با ایاالت متحده  پیامدهای جدی برای سیاست خارجی داشت، که می

دار شده بود، هدف  ها این بود که چون غرور در کشورشان با سقوط اتحاد شوروی لکه بسیاری از روس یأمشاهده کرد. ر

ریاست  ةگوی دوما و نامزد آیند ، سخن9004عظمت این کشور باشد. در سال  ةسیاست خارجی روسیه باید نمایانند

قدرتمند وجود دارد و این  ةو طرفدار روسیپرست  احزاب وطن همةادعا کرد توافق مجازی میان  ،ایوان ریبکین ،جمهوری

با  ،(. بدین سان99: 799۹سیاست خارجی منجر شد )سیمونز،  ةهای عملیاتی یلتسین در زمین جریان به خروج از روش

گرایی امریکا را هدفمند  جانبه ها یک ریاست یلتسین بر دولت تعدادی تغییرات بنیادی ایجاد شد، روس ةوجود اینکه در دور

این عوامل باعث  ةدانستند. با توجه به این شرایط، مجموع المللی و امنیت ملی خود روسیه می برای ثبات بین یتهدیدو 

شدن متمایل شود. ولی این دوره به دالیل زیادی از جمله  گرایی حاکمان روسیه به دمکراتیک سیاست آتالنتیک ةشد دور

گرا و  آمدن شخصیتی مطلق بودن این سرزمین است سرانجام به روی کار ها که ناشی از جبر جغرافیا و بری ترین آن مهم

مقتدر )پوتین( منجر شد و باعث استحکام بیشتر هویت ملی، ارضای حس ناسیونالیستی، ایستادگی در برابر هژمونی غرب، 

ی آن را در سیاست ها های جغرافیایی شد که نشانه تر از همه توجه مجدد به استراتژی و مهم ،بازگشت به قدرت شوروی

 توان مشاهده کرد. خوبی می خارجی روسیه به

پوتینۀاستراتژیبازگشتبههژمونی)روسیه(دردور(ب

ای  مدارن از سیاست خارجی چندوجهی و بلندپروازانه گرایی در روسیه مدافعان بسیاری دارد. این گروه از سیاست ابرقدرت

(. اما پوتین در 729: 9300سی و اقتصادی روسیه تناسب ندارد )رشیدی، های سیا کنند که چندان با ظرفیت حمایت می

جمهور این کشور، اولین و دومین اصول مفهومی سیاست روسیه را منتشر و اعالم  عنوان رئیس به ،ابتدای روی کار آمدن

تین از دست دادن برخی قلمرو نفوذ و مرزهای این کشور مقابله خواهد کرد. دولتمردان پو ةکرد که با هر قدرتی در حوز

ها  ای به پرستیژ و نفوذ سیاسی آن در این حوزه بالتیک و قفقاز جنوبی را ضربه ةمناطق سنتی نفوذ روسیه از جمله در حوز

(. این توجه او به ژئواستراتژی و اهداف آن درواقع استراتژی دولت او 9307)نوری،  کردند المللی ارزیابی می و در سطح بین

توجه به مرزهای غربی خود و  نخستکرد. پوتین چند استراتژی را براساس جغرافیای راهبردی در پیش گرفت.  را بیان می

دلیل حساسیت روسیه از حضور غرب و ناتو در اروپای شرقی دارای اهمیت بیشتری  اروپای شرقی بود. این استراتژی به

راتژی جغرافیایی عملی تبدیل شد و در حال حاضر نیز کریمه به یک است ةجزیر بود، که با بحران اوکراین و تصرف شبه

فعال است. با تأثیر از این حوادث و حضور ایاالت متحده در دریای چین جنوبی، پوتین همراه چین به ایجاد سازمان 

شانگهای مبادرت کرد و به سمت یک اتحاد استراتژیک پیش رفت. روسیه تحت پوتین برای جلوگیری از فشار غرب بر 

ای جنوبی خود و حضور آن در آسیای مرکزی و افغانستان اتحاد استراتژیک با ایران را در پیش گرفت، که شکل مرزه

 به پوتین ،همچنین (.43 :7999عملی این استراتژی جغرافیایی همکاری این دو کشور در بحران سوریه است )فریدمن، 

توجه  بودند شوروی اتحاد نزدیک متحدان و دوستان از گذشته در که کشورهایی ویژه فریقا بها شمال و خاورمیانه منطقة
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(. استراتژی دیگر پوتین شکلی از حضور در امریکای مرکزی و 44: 9303طاهری بزی،  و )کوشکی زیادی داشته است

نفوذی ژئواستراتژیک خود است. این راهبردهای پوتین مجموعه  ةشدن فشار در حوز ر ایاالت متحده برای کمدتأثیر 

وجود آورده است که همراه با اقدامات امنیتی، مبارزه با  هاین کشور بهای نرم  استراتژی ةهای روسیه را به اضاف یاستس

انرژی،  ةگذاری در حوز تروریسم، مبارزه با بنیادگرایی افراطی اسالمی )سنی( و همکاری با اسالم معتدل )شیعه(، سرمایه

های اقتصادی ناشی از فروش تسلیحات و حمایت از  یروهای نظامی، فعالیتامنیت کریدورهای انتقال انرژی، تقویت ن

گرایی  جدید روسیه با چرخش از آرمان ةت حاکمئهی ای است. و در صورت لزوم استفاده از چتر امنیتی هسته ،نامتحد

طق پیرامونی و نفوذ خود را در منا مویک های ژئواکونومیک قرن بیست رمانتیک دوران حاکمیت مارکسیسم به واقعیت

 کنند عنوان ابزار استفاده می های بزرگ صنعتی جهان از انرژی به و در رقابت با قدرت اند خارج نزدیک توسعه بخشیده

ویژه ایاالت متحده و ناتو به قلمرو و حضور در کشورهای همسایه  (. بنابراین، پوتین با ورود غرب به779: 9309)صادقی، 

، و همچنین برای حفاظت از خطوط انتقال اند غرافیایی و امنیتی برای این کشور دارای اهمیتکه به لحاظ ج ،و همجوار آن

های امنیتی ناشی از تروریسم و حفظ پرستیژ این  داری از بازارهای اقتصادی و مبارزه با چالش انرژی و امنیت آن و نگه

اتحاد  ة، اقدام به بازگشت به راهبردهای دورای و جهانی یابی به قدرت برتر منطقه المللی و دست کشور در سطح بین

کنونی با اقدامات  ةها در دور ده است. این استراتژیکرهای نو در راستای هژمونی روسیه  شوروی و براساس استراتژی

آفندی و پدافندی در اروپای شرقی، آسیای مرکزی و قفقاز، حضور نظامی و آفندی در سوریه و تجهیز گروهای 

 ژئواستراتژی بنیاد نهاده و در آینده تکمیل خواهد کرد. ةهای راهبردی خود را بر پای سیاستنظامی  شبه

هاتجزیهوتحلیلیافته
توان  جغرافیایی را می ةهای برجست های ژئوپولیتیک روسیه از دوران تزار تا دوران کنونی، مولفه با بررسی استراتژی

 استخراج کرد.

قازدرجغرافیایژئواستراتژیکالف(جایگاهآسیایمرکزیوقف

ر وضعیت منطقه و دخالت نظامی نامحدود دتوانایی ژئواستراتژیک بیشتری برای تأثیرگذاری  ،برخالف همسایگان ،روسیه

حفاظت از منابع مشروع خود دارد. این ابزار شامل اموال نظامی و صنعتی، ارتباطات  ةهای سابق به بهان در مستعمره

هاست. در مورد حضور تمدنی این کشور در منطقه و مقابله با رقیبان در  طرفدار روسیه در جمهوریو نخبگان  ،فرهنگی

نظر وجود دارد. منافع فوری روسیه در قفقاز مربوط به ترس از تضعیف نقش این کشور در منطقه و حضور  روسیه اتفاق

ت استراتژیک و جغرافیایی منطقه برای روسیه و نظامی و حساسیت به غرب است. اهمی ،عد اقتصادی، سیاسیرقیبان در بُ

و ترکیه و  ،بالقوه در برابر رقبای تاریخی خود، ایران ةعنوان یک منطق توان با نقش سنتی آسیای مرکزی و قفقاز به را می

های نظامی توضیح داد. سیاست خارجی روسیه مسائلی را که برای اقلیت روس  همچنین بازاری برای محصوالت و دارایی

های همسایه نگرانی اصلی  ثبات در جمهوری بارةها و ناامنی در اطراف قفقاز داشت حل کرد. شک و تردید در در جمهوری

ها ابزار احتمالی برای کمک به روسیه برای حفظ حضور خود در منطقه محسوب  ثباتی در جمهوری و جدی روسیه بود. بی

ه شده است. درحقیقت، روسیه به حمایت از مناطق مشخص همه چیز ای درنظر گرفت منطقه ةشود که منافع آن در حوز می

غالب سیاست خارجی روسیه حضور نظامی روسیه درکشورهای این  ةرا برای تحریک احساسات قومی انجام داد. اندیش

 ها و مجبورکردن رهبرانشان برای پذیرفتن این موضوع که نیروهای روسیه تنها منطقه است. برای تضعیف این دولت

ثرترین راه را هدایت و پشتیبانی از ؤروسیه م ،قدرت در منطقه بوده که قادر به ایجاد حداقل ثبات برایشان هستند

ای  وضوح بهانه های روسیه به اقلیت ةداند. مسئل طلب در برابر تمامیت سرزمینی کشورهای همسایه می های جدایی جنبش



 943استراتژیکجغرافیایمنظرازهمسایگانقبالدرروسیهفدراسیونراهبردتحلیل

با وجود تظاهرات متعددی که  ،ستفاده قرار گرفته است. برای نمونهبرای فشار است که بعدها در کشورهای جدید مورد ا

خود را در قبال آذربایجان تغییر دهد، روسیه  ةها در روسیه داشتند و از مسکو درخواست کردند سیاست ناعادالن آذربایجانی

زند. روسیه  روسیه پیوند میهای  های روسی را به سیاست سیاست قهرآمیز خود را نسبت به آذربایجان ادامه داده و اقلیت

عنوان منافع حیاتی ترویج  عنوان ضامن صلح در منطقه را به روسیه به ةهای روسی و تثبیت اید حمایت از حق اقلیت

دهد. روسیه سیاست سنتی تضعیف کشور را با حمایت از مناطق شورشی در گرجستان و همکاری با ارمنستان در  می

این سیاست موفق روسیه باعث متقاعدکردن گرجستان و آذربایجان برای پیوستن به کار برد.  هجنگ با آذربایجان ب

های نظامی، نیروی مرزی  خود باعث توافق دولت گرجستان با ایجاد پایگاه ةشد. این به نوب CISکشورهای همسود 

گری غرب در شدن روسیه در حل منازعات ناشی از فشار میانجی و نیروهای حافظ صلح روسیه شد. فعال ،مشترک

سیاست  ةمسائل منابع انرژی خزر در برنام 9003چارچوب سازمان امنیت و همکاری اروپا و فشار رقابت بود. از سال 

برای نفوذ صنعت نفت روسیه در منطقه  یروسیه به منابع نفت خزر راه ةخارجی روسیه اهمیت بیشتری پیدا کرد. عالق

باشد و استیالی بیشتری بر حجم صادرات داشته  ندهای چندملیتی را کنترل ک شرکتهای  آید تا بتواند فعالیت شمار می به

 و سود بیشتری کسب کند.

برخالف انتظارات در آسیای مرکزی و قفقاز، تأثیر سیاست خارجی روسیه و ژئواستراتژی آن در مدت طوالنی ادامه 

خارجی و به انحصار درآوردن حمل و نقل و تمایل به های منطقه و بازیگران  روسیه به رقابت با قدرت ةپیدا کرد. عالق

شود. تا اواخر  های انرژی آن توجیه می ویژه ایاالت متحده و شرکت در مواجهه با غرب به کنترل اقتصادی و سیاسی عمدتاً

، سیاست خارجی روسیه با تمایز غیرمستقیم از غرب و رقابت با آن افزایش یافت. اهمیت استراتژیک و 9003سال 

ای فشار قرار داده است.  ژئواستراتژیک منطقه و سیاست روسیه در آسیای مرکزی و قفقاز این کشورها را در معرض دوره

الملل است. با  و عوامل بین ،سسات رقابتی، مبارزات سیاسی داخلیؤروابط پیچیده بین م ةسیاست خارجی روسیه نتیج

نشینی نکرده  کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز از این فشارها عقب وجود کاهش تدریجی منابع مالی، روسیه در برخورد با

 های جغرافیایی در قبال حکومت وفادار ماند. های سنتی و استراتژی روسیه با سیاست ،است. در عوض

ب(جایگاهچیندرژئواستراتژیروسیه

کند. روسیه پس از اینکه در  میشود، دوباره تاریخ یک رکورد جنجالی ثبت  هنگامی که روابط روسیه و چین یکی می

 9097ای از مشکالت شد که به انقالب سال  وارد دوره ،سرزمین امپراتوری چین شد، درواقع ةهای پیشین وارد حوز قرن

براساس یک تعهد ایدئولوژیک مشترک و به  ،منجر شد. پیامد وحشتناک این انقالب نیروی نظامی آن بود. اتحاد شوروی

گرایی رقیب  ویژه ایاالت متحده منافع مشترکی با چین داشت. اما ملی اامیدی و ترس از غرب و بهن ،همان اندازه مهم

برادری سوسیالیستی را کنار گذاشت و در کمتر از یک دهه چین و روسیه در تضاد شدید قرار گرفتند و هر کدام به دنبال 

شمالی و  ةخود در آسیا، کر ةهای اولی با موفقیت ،نطور طبیعی، چی ایجاد متحدانی در درون جهان سوسیالیست بودند. به

 ةبه آستان 9020کشورهای آسیایی را به سمت خود کشاند. هنگامی که تهدید شوروی در سال  بیشتراحزاب کمونیست 

مثبت با ایاالت متحده کنار گذاشت. در حال  ةهای ایدئولوژیک را برای ایجاد یک رابط درگیری رسید، مائو محدودیت

های اخیر نارضایتی نسبت به  گیری تغییر کرده است. هم روسیه هم چین در سال وضعیت استراتژیک به طرز چشم ،حاضر

به غرور و افتخار او و  ،خشمگین است. فراتر از این اند. مسکو از گسترش ناتو در برخی از مناطق عمیقاً دیگران داشته

تحت نظر پریماکف وزیر خارجه، تالش مداوم  ،است. از این روالمللی صدمه وارد شده  های قدرت بین نفوذش به حوزه

در طی  ،برای بازگرداندن روسیه به عنوان قدرت جهانی با تمرکز و توجه  به شرق آسیا و خاورمیانه شروع شد. بنابراین

ارکت ، جیانگ زمین با هدف ایجاد یک دنیای چندقطبی و همکاری با هم مش9002در سال  ،بازدید یلتسین از پکن
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کشور دارای بیش  کنندگان مراقب باشند ظاهر شد. این دو قطبی استراتژیک اعالم کردند. این پیام که استیالگرایان و تک

شود. با این  کره را شامل می ةجزیر و شبه ،ها آسیای مرکزی، مغولستان نفوذ آن ةو حوز اند کلیومتر مرز مشترک 4099از 

نفت  ةلول خطوط ها آن ةامیدوارکنند انداز شوند. چشم حال، بسیاری از عوامل مانع هرگونه بازگشت به اتحاد استراتژیک می

. دهند می انتقال چین طریق از و داخل به را انرژی منابع و کنند می و گاز طبیعی است که از منابع وسیع روسی استفاده

 خاورمیانه نفت به شرقی آسیای کشورهای سایر و چین وابستگی کاهش و روسیه خارجی ارز افزایش به تواند می امر این

نیز باید حل شود. روسیه در قرن آینده در برخی  فنی و سیاسی مسائل دیگر و بوده زیاد بسیار آن ةهزین اما. کند کمک

عنوان یک قدرت اصلی ادامه خواهد داد. با این حال، در حال  به به حیات خود شود و نقاط به اقتصادی سالم بازگردانده می

اقتصادی طبیعی و شامل  ةیک منطق این تهدید حداقل متوجه چین یا دیگران نیست. خاور دور بخشی از ،حاضر

به هایی از جوامع اطراف از جمله چین در حال رشد است. در هر صورت، ارتباط نزدیک بین چین و روسیه، با توجه  بخش

حیات  ةزمانی که یک تهدید مشترک چهر فقطبسیار بعید است. دو کشور بزرگ  ،های فرهنگی و ژئوپولیتیک واقعیت

قدرت و هژمونی ایاالت متحده برای غلبه  بارةدهند. نگرانی در کند با توافق یکدیگر اتحاد تشکیل می ها را دگرگون می آن

 شود. ه در این سطح به روسیه مربوط میها کافی نیست، حداقل این افزایش ک بر محدودیت

اینفوذمنطقهۀسازیحوزهپارچپ(قلمروگراییویک

 ةحوز وترین تصمیم سیاست خارجی روسیه به کنترل درآوردن مناطق مهمی است که رهبران این کشور آن را جز مهم

ویژه از سال  هو ب 9009اصلی ژئواستراتژی روسیه در آغاز سال  ةدانند. نخستین دیدگاه و هست نفوذ انحصاری خود می

 ةو همکاری اقتصادی در امتداد مدل و الگوی اتحادی ،استقرار مجدد شکلی از اتحاد شوروی براساس برابری، اقتدار 9000

استقالل آسیای ای از دوازده کشور نو جمعی است که مجموعه این اقدام سازمان پیمان امنیت دسته ةاروپا بود. نمون

ملت در روسیه و اقدام،  -  مرکزی تقویت دولت ةدومین دیدگاه در نقط (.330: 9300هاشمی،  و نژاد )فاطمی مرکزی است

تر بود و کمتر  نفوذ روسیه بود. این دومین مورد به استقرار مجدد فضای شوروی نزدیک ةو تحکیم بیشتر حوز ،کنترل

خوبی یک  به 9009رتبه بود. هرچند نتایج واقعی این دیدگاه محدود در سال  و مبنای مباحث در سطح مقامات عالی أمنش

ها در فضای  های روس های روسیه و فعالیت سازی کلیدی مهم برای سیاست تحلیل عمیق را نشان داد که یک تصمیم

و حرکت سریع و پویای ایران و ترکیه از  ،مهوری خلق چینامریکا، ج ةاروپا و ایاالت متحد ةشوروی است.  نفوذ اتحادی

نفوذ این کشور  ةعوامل کاهش تأثیر مسکو در فضای شوروی است. این عوامل باعث شده رهبری روسیه برای حفظ حوز

( EUاروپا ) ةکرملین به اهمیت و ایجاد اتحاد اقتصادی اوراسیا همانند مدل اتحادی 7993تا  7990تالش کند. از سال 

 عنوان یک تفکر و روش برای تأثیر و تحت تسلط درآوردن منطقه شروع کرد. به

ت(ایجادمحورشرق

گیر روابط غرب و روسیه، این موضوع به تشدید و افزایش  و بدترشدن چشم 7994از شروع بحران اوکراین در سال  پس

و قفقاز براساس تغییر  ،چین، آسیای مرکزیتوجه روسیه به محور شرق منجر شد. این فرمول مبتنی بر روابط ویژه با 

پیش از  ،تکنیکی است. از سوی دیگر -منابع برای کاالهای صنعتی و تکنولوژی و ایجاد روابط حسنه و همکاری نظامی

اقتصادی اوراسیا )بعد از اتحاد  ةجنوبی و همچنین با ویتنام و اتحادی ةبحران اوکراین روابط با محور شرق یعنی ژاپن و کر

تغییر و دگرگونی را  ةای( با فدراسیون روسیه در حال تشدید و افزایش بوده است. بحران اوکراین زمین قتصادی منطقها

کارانه و سکوت در  برای اجرای محور شرق در مسکو فراهم کرد. در آسیای مرکزی و قفقاز استراتژی سیاسی محافظه

اند. چین اگر اتحاد اقتصادی اوراسیا  ای سخت و پیچیده داشته هپیش گرفته شد. چین و روسیه همیشه در مرکز آسیا رابط

ها و کشورهای آسیای مرکزی شود. استراتژی  ای که شامل دولت به گونه ؛ای بود دیپلماسی منطقه اجراینبود، به دنبال 
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ها در منطقه و  یکردن ارتباطات برای چین ها در منطقه و مختل جغرافیایی در جناح جنوبی نیز محدودکردن گسترش چینی

 کنترل نفت و گاز و ثبات در آسیای مرکزی است.

گیرینتیجه
های ژئواستراتژیک جهانی در  ژئواستراتژیک در جهان وجود دارد. این حوزه ةدو حوز ،ها براساس نظر ژئوپولیتیسن

 ةسرزمینی کشورشان و فاصل پردازان این حوزه براساس جغرافیای اند. نظریه جغرافیایی متفاوت در سطح زمین پراکنده شده

های  کردند. حوزه منافع ملی خود این حدود را تعیین و تبیین می ةها و بر قائد دیگر مناطق جغرافیایی از مرزهای ملی آن

گیری خود باعث تغییر و تحول زیادی در دنیا و ایجاد  ژئواستراتژیک در فرایند تاریخ و بستر جغرافیا و در طول زمان شکل

وجود آورده  های ملی را یا به و سرزمین ،های مستقل ها، حاکمیت های سیاسی گوناگون شده و بسیاری از دولت بندی هدست

ژئواستراتژیک اقیانوس اطلس،  ةها در دوران معاصر شامل حوز یا از بنیان دگرگون کرده و از بین برده است. این حوزه

 سیه در درون آن قرار دارد.خشکی اوراسیاست که کشور رو ةو حوز ،اقیانوس آرام

کبیر، جانشینان بعد از او استفاده از  گیری این کشور از زمان پطر گیری روسیه و با قدرت در طول تاریخ شکل

های مجاور از شرق به مرزهای چین، از غرب  ژئواستراتژی را در دستور کار قرار دادند و با اقدامات آفندی خود در سرزمین

جز دو مقطع  و از جنوب به مرزهای ایران رسیدند. به ،جنوب غربی تا مرزهای امپراتوری عثمانیاز  ،به اروپای شرقی

جغرافیا نقش چندانی در  ،های لیبرالیستی یلتسین دلیل ایدئولوژی مارکسیستی دوران اتحاد شوروی و سیاست به ،زمانی

های آفندی و پدافندی ادامه  ر چارچوب استراتژیهای دیگر د استراتژی روسیه نداشت، اما راهبردهای جغرافیایی در دوره

نفوذ روسیه، بحران اوکراین، بهار  ةهای رنگی در حوز پیدا کرد. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تحت تأثیر انقالب

غرب در آن، تحوالت ژئوپولیتیکی خاورمیانه، بحران سوریه، حضور امریکا در دریای چین جنوبی،  ةعربی و مداخل

و همچنین اقدامات  ،ویژه عربستان هو بحران سیاسی ایران با کشورهای عربی سنی ب ،ضادهای راهبردی ایران و امریکات

گذاری در انرژی و  مین امنیت کریدورهای انرژی، تروریسم، بنیادگرایی مذهبی، سرمایهأامنیتی در آسیای مرکزی برای ت

 ةجزیر شکل عملیاتی در جنگ اوکراین، تصرف شبه گون کرده و بههای راهبردی روسیه را دگر سیاست تسلیحات و ...

کریمه، حضور نظامی در سوریه، اتحاد استراتژیک با چین در قالب سازمان شانگهای و همکاری با ایران، و نیز اقدامات 

کید أاین نکته تنفوذ مجاور اجرایی شده است. باید روی  ةو اقتصادی در قبال همسایگان و حوز ،امنیتی، سیاسی، نظامی

های طبیعی و انسانی  جنبه همةگیری تا کنون ناشی از جغرافیای آن در  های روسیه از زمان شکل سیاست همةکرد که 

عد روانی تا فیزیکی و خلق و خوی ملی رسوخ کرده و همین عامل نیز های روسیه از بُ سیاست ةبوده و این تأثیرات در هم

ها بیشترین استفاده را از جغرافیا در قالب  این کشور تحت تأثیر این ویژگیمداران  باعث شد حاکمان و سیاست

به  ؛کار بگیرند های راهبردی برای پیشبرد و رسیدن به منافع ملی خود و خروج از این جغرافیای سخت و خشن به سیاست

های امپریالیستی  ینی و سیاستطلبی سرزم ای که برای استیال بر این جغرافیای دشوار به راهبرد جغرافیایی توسعه گونه

های جغرافیایی  های همسایه برای غلبه بر جغرافیای سخت داخلی روی آوردند. این استراتژی نسبت به دیگر سرزمین

تر و در  اند به شکلی پیچیده های صنعتی و فناوری که غلبه بر جغرافیا را تسریع کرده روسیه در زمان ما و با وجود پیشرفت

 و توان در حضور روسیه در اروپای شرقی های راهبردی را نیز می شود. نماد این استراتژی امپراتوری دنبال میعد توسعة بُ

نفوذ خود در اقیانوس هند، دریای سرخ،  ةصورت گسترش حوز صورت نرم در آسیا و افریقا؛ و ایران به خاورمیانه؛ و چین به

های  لفهؤقع قرارگرفتن محور شرق و غرب در مقابل یکدیگر براساس مو شمال افریقا دید؛ که این دروا ،دریای مدیترانه

های راهبردی این کشور  های روسیه از گذشه تا کنون درواقع انطباق جغرافیا بر سیاست ژئواستراتژیک است. این استراتژی
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ده یک نظم نوین پیگیری شده و در آین یصورت جد ها به ها توسط روس ها و استراتژی این سیاست ،طورکلی است. به

 طوالنی باعث ثبات نسبی جهان خواهد شد. جهانی مبتنی بر جهان چندقطبی را رقم زده و تا یک زمان نسبتاً

سپاسگزاری
 کنند. های معاونت پژوهشی دانشگاه خوارزمی برای به نتیجه رسیدن پژوهش سپاسگزاری می لفان از حمایتؤم
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