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چكيده:
در پى فروپاشى اتحاد شوروى، روابط فدراسيون روسيه با آمريكا مراحل گوناگونى 
ازپايان  پس  دوكشور  ديرپاى  رويارويى  پايان  تصور  دوره  است.  كرده  تجربه  را 
در  غرب  گرايان  خوش  بينانه  تحليل  كه  به  بود  آن  از  كوتاه تر  بسيار  سرد،  جنگ 
سياست خارجى روسيه قدرت بخشد. روند تحوالت در روابط آمريكا- روسيه به 
سرعت فاصله ميان ديدگاه هاى رهبران مسكو و واشنگتن را در مورد مسايل و 
روسيه  روزافزون  نگرانى هاى  ساخت.  آشكار  بين المللى  امنيت  و  صلح  مشكالت 
شدت  تروريسم  با  جهانى  جنگ  روز افزون  آثار  با  پيرامونى،  جمهورى هاى  در 
يافت. حضور فزاينده آمريكا در غرب آسيا، در افغانستان و عراق و سپس بحران 
آمريكا  موشكى  دفاعى  سامانه  استقرار  مسأله  و  ايران  هسته اى  برنامه  سوريه، 
در اروپا، شرايط را براى تعارض  هاى دو كشور آماده ساخت. در پايان نخستين 

1.  اين مقاله بخشى از پژوهشى است كه در دانشگاه كاروليناى شرقى انجام شده است. از دانشگاه تهران كه ارائه 
حمايت الزم را براى انجام اين فرصت مطالعاتى پذيرا شد، قدردانى و سپاس گزارى مى كنم.
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سياست  «والديميرپوتين»  شوروى،  اتحاد  جمهورى هاى  جدايى  از  پس  دهه 
خارجى عمل گرايانه روسيه را تثبيت كرد تا «دميترى مدوديف» آن را در مسير 
«بازشروع» قرار دهد، كه با دشوارى هاى گوناگون و پيچيده اى روبه رو شده است. 
سؤال اين نوشتار اين است كه كدام عوامل داخلى، منطقه اى و بين المللى، سبب 
مدوديف  دميترى  جمهورى  رياست  دوره  در  آمريكا  با  روسيه  روابط  دگرگونى 
شدند؟ اين نوشتار با روش توصيفى- تحليلى و با استفاده از ديدگاه نويسندگان 

روسى انجام شده تا سازوكار اين دگرگونى از ديدگاه روسيه روشن شود.
نزديك،  خارج  پوتين،  اوباما،  مدوديف،  روسيه،آمريكا،  كليدى:   واژه هاى 
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مقدمه
نااميدى رهبران غرب گراى روسيه از كمك هاى آمريكا براى رهايى از بحران اقتصادى 
و دگرگونى در توازن نيروهاى سياسى در روسيه، سبب شد پس از استقالل اين كشور در 
روابط آن با امريكا، دگرگونى هاى چشمگير صورت گيرد. با افول رويكرد غرب گرايانه كه 
در پى تحقق هرچه سريع تر ائتالف با امريكا بود، نگرش هاى ملى گرايانه اوراسيايى از توجه 
بيشترى برخوردار شد. تالش دولت روسيه براى حفظ يكپارچگى و وحدت مليت هاى 
تشكيل دهندة آن، حفظ و تداوم پيوندهاى روسيه و جمهورى هاى "خارج نزديك" كه 
با مداخله هاى گوناگون امريكا همراه بود، بر  تنش در روابط دو كشور افزود. كند  شدن 
گام هاى اصالحات اقتصادى و تأخير در روند دموكراتيك سازى روسيه نگرش هاى بد بينانه 
نسبت به غرب را تقويت كرد. در دوره اول و دوم رياست جمهورى پوتين، عمل گرايى در 
سياست خارجى روسيه تثبيت شد. در دوره مدوديف، رهبران امريكا و روسيه كوشيدند 
روابط دو كشور را بازسازى كنند. با پيشنهاد هيالرى كلينتون وزير امورخارجه امريكا براى 
"بازشروع" روابط مسير جديدى باز شد. نيوزويك روسى نوشت در فوريه 2010 سند وزارت 
امورخارجه روسيه با عنوان "برنامه بهره  ورى موثر سيستميك از عوامل سياسى خارجى 
 Blank,).با هدف توسعه بلند مدت فدراسيون روسيه" براى تاييد به مدوديف ارائه شد
منافع  پايه  بر  روسيه  خارجى  سياست  در  جديد  حركت  سند،  اين  در    (2010: 333

اقتصادى و فرهنگى مشترك با امريكا و غرب مورد تأكيد قرار گرفت.  در اين سند، تقويت 
همبستگى روسيه با غرب براساس عوامل اقتصادى و فرهنگى پيشنهاد شد. همچنين توجه 
و سرمايه گذارى جديد مسكو در جمهورى هاى بالتيك و كشورهاى مستقل هم سود براى 
ايجاد اهرم هاى مناسب براى منافع مسكو مطرح شد. همكارى گسترده روسيه با كانادا، 
ضرورت سرمايه گذارى كشور در بخش تكنولوژى آن و نيز سفر «سرگئى ايوانف» معاون 
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نخست وزير در همين زمينه قابل اشاره است. همين دگرگونى ها در روابط روسيه با آلمان 
و فرانسه هم ايجاد شد. پيش از آن روسيه با تسهيل در روند گفت و گو براى پيوستن به 
سازمان تجارت جهانى و پيمان همكارى با آمريكا در حوزه تكنولوژى غيرنظامى هسته اى، 

(Blank, 2010, 334) .گسترش روابط با آمريكا را دنبال كرده بود
با پيوستن روسيه به سازمان تجارت جهانى، اين نگرانى مطرح شد كه در شرايط 
بهبود جايگاه كشورهاى ديگر در اقتصاد روسيه، منافع شركت هاى امريكايى در روند نزولى 
قرار خواهند گرفت(Cohen and Riley, 2012). با انتخاب «باراك اوباما» به عنوان رييس 
جمهورى امريكا، نخستين بار «جوزف بايدن» معاون او واژه "بازشروع" را براى تحول در 
روابط امريكا روسيه به كار برد. استفاده از اين واژه به معنى آمادگى براى تغيير روابط دو 
كشور بود. روابط دو كشور از حمله نظامى سنگين روسيه به گرجستان بسيار آسيب ديده 
بود (Nezavisimaya Gazeta, 2009: 1). برخى از كارشناسان روسى اين سياست را 
فرصتى بى نظير براى روسيه و "پنجره  اى استراتژيك" براى بهبود و گسترش همه  جانبه 
روابط آن با امريكا دانستند(Karaganov, 2011: 8). پس از آن روسيه فشار بر تهران را 
بيشتر كرد و پشتيبانى از امريكا در افغانستان را افزايش داد. امريكا هم در مقابل، تحريك 
نيروهاى ضدروس در جمهورى هاى پيرامون روسيه را كاهش داد. گسترش ناتو به سوى 

   . (Karaganov, 2011: 8) شرق را كند و انتقال سالح به گرجستان را كم كرد
با تيرگى روابط دو كشور در دوره بوش- پوتين، امريكا از پيمان اِى بى اِم (مصوب 
سال 1972) خارج شد. تصميم بوش براى استقرار سامانه دفاع موشكى در لهستان و 
جمهورى چك، شروع دور جديدى از رقابت تسليحاتى دو كشور بود. «كاندوليزا رايس» 
وزير امورخارجه امريكا و «رابرت گيتس» وزير دفاع، امكان حضور نيروهاى نظامى روس 
در محل استقرار سامانه موشكى دفاعى را مطرح كردند(Terekhov, 2009: 1) ، ولى  
روسيه از آن استقبال نكرد. «الكسى فننكو» در مقاله خود در مجله "امور بين المللى" در 
مسكو، سه دليل را براى تبيين اهميت طرح اين موضوع از سوى رهبران دو كشور عنوان 
كرد: نخست، نگرانى از نابودى رژيم كنترل تسليحات بود. اعتبار پيمان كاهش سالح هاى 
استراتژيك (استارت - 1) در دسامبر 2007 به  پايان مى رسيد. دوم، نگرانى از رويارويى 
نظامى امريكا و روسيه بود كه در جريان جنگ 5 روزه روسيه-گرجستان مطرح شده بود. 
امكان آن در شرق و مركز اروپا هم  مطرح بود. سومين دليل هم تمايل اوباما به كاهش 
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چشمگير زرادخانه تسليحات روسيه بود. اوباما در سخنرانى 5 آوريل 2011 در گردهمايى 
سالح هاى  نابودى  هسته اى،  سالح هاى  درصد   75 كاهش  ضرورت  بر  مونيخ،  امنيتى 
تاكتيكى هسته اى و رسيدن به بازدارندگى واقعى تأكيد كرد. برخى از نكات مورد اشاره 
 Fenenko,)او در موافقت نامه «وايومينگ» در دوره اتحاد شوروى در سال 1989 آمده بود
2011). در اين گردهمايى «جوزف بايدن» معاون اول اوباما، لحنى آشتى جويانه در مورد 

روسيه داشت .(Terekhov, 2009: 1) او با تأييد ديدگاه رياست جمهورى امريكا و با اشاره 
به زمينه هاى همكارى دو كشور، خواستار "بازشروع" روابط امريكا و روسيه شد.  بايدن 
مسأله مبارزه با القاعده، امنيت در افغانستان و نيز تمديد توافق كنترل و كاهش سالح هاى 

استراتژيك (استارت-1) را هم مورد توجه قرار داد. 
 رويكرد آشتى جويانه معاون رييس  جمهورى امريكا، دو سال پس از سخنان تند 
«والديمير پوتين» عليه سياست هاى منطقه اى و بين المللى امريكا، نشان داد اوباما در پى 
تغيير سياست هاى جهانى امريكا است. بسيارى سخنرانى پوتين را مقدمه اى براى آغاز 
جنگ سرد جديد در ميان دو كشور ارزيابى كرده بودند. با اين حال بايدن بر تصميم امريكا 
در مورد استقرار سامانه موشكى دفاعى در جمهورى چك تأكيد كرد. «سرگئى ايوانف» 
معاون نخست وزير روسيه هم بر مخالفت كشورش با اين اقدام پاى فشرد. او پيشنهاد كرد 
دو كشور موافقت كنند سالح هاى استراتژيك تهاجمى را خارج از سرزمين خود به كار 
نگيرند. اين پيشنهاد آشكارا بيانگر نگرانى روسيه از استقرار سالح هاى استراتژيك امريكا در 
اروپا و در نزديكى مرزهاى روسيه بود. روسيه در برابر استقرار سامانه دفاعى موشكى امريكا 
در جمهورى چك، تهديد كرده بود موشك هاى اسكندر را در منطقه كالينينگراد مستقر 
خواهد ساخت. با اين حال «هيالرى كلينتون» و «سرگئى الوروف» وزراى امور خارجه 
امريكا و روسيه، اجراى سياست "بازشروع" را از 6 مارس 2009  آغاز كردند (كواليى، 
خاشع و حبيب زاده، 1390: 99-80). سران ناتو و روسيه هم در نوامبر 2010 در ليسبون 
تصميم گرفتند چارچوب مورد توافق سامانه دفاعى موشكى اروپايى مشترك را ارائه كنند. 
طرح "امنيت ارو- آتالنتيكى" در مسكو و واشنگتن با تفسيرهاى گوناگون مطرح مى شد. 
به هر حال در ژانويه 2011  شوراى ناتو تصميم گرفت سامانه دفاع موشكى اروپايى بدون 

  .(Fenenko, 2011)روسيه كار  خود را دنبال كند
 به هر حال، با توجه به شدت اختالف نظرها، اوباما و مدوديف در نشست همكارى هاى 



80

آسيا- اقيانوسيه (اَپك) در نوامبر 2011 در هونولولو، تصميم گرفتند در نشست سران ناتو 
 Yermolin and Yunanov,)در شيكاگو در مارس 2012 گفت و گوى خود را دنبال كنند
24 :2011). اين نگرانى وجود داشت كه در پى تزلزل اين گفت و گوها، توافق هاى استارت 

و نيز توافق پراگ در مورد سامانه موشكى اروپايى مورد تهديد قرار گيرد. اختالف نظرهاى 
دستوركار  مورد  در  نخست،  شد.  تشديد  منطقه اى  دشوارى هاى  پيدايى  با  استراتژيك 
گفت و گوهاى امنيتى اروپايى توافق نشد. گنجاندن ديدگاه ها و سالح هاى انگليس و فرانسه 
در گفت و گوهاى كنترل تسليحات، موضوع مهم ديگر بود. دوم موضوع آسياى مركزى و 
افغانستان همكارى روسيه و امريكا را الزامى مى ساخت. هرچند در نشست سران ناتو در 
ليسبون، خروج نيروهاى غربى از افغانستان تا سال 1914 تصويب شد، ولى روسيه نگران 
عمليات نظامى امريكا در اين كشور و تشديد آن بود. سومين موضوع اين بود كه امريكا 
و روسيه از ايجاد يك سازوكار امنيتى مناسب براى همكارى در منطقه آسيا- اقيانوس 
دوره  در  امريكا  و  روسيه  روابط  "بازشروع"  كه  شد  مشخص  به زودى  بازماندند.  اطلس 
رياست جمهورى اوباما، كارى آسان نيست. تحوالت روابط دو كشور پس از فروپاشى اتحاد 
شوروى به خوبى نشان مى داد عوامل مهمى از شكل گيرى روابط همكارى همه  جانبه امريكا 

و روسيه در شرايط جديد هم جلوگيرى مى كنند. 
سطح  در  و  روسيه  داخل  در  عواملى  چه  كه  است  اين  نوشتار  اين  اصلى  پرسش 
منطقه اى و بين المللى سبب تغيير در روابط روسيه و امريكا در دوره مدوديف شد؟ فرضيه 
نويسنده اين است كه با تقويت گرايش غرب گرايى در روسيه و تمركز بر مبارزه با تروريسم 
و ناامنى در پيرامون روسيه و نيز مسايل كنترل تسليحات، روسيه و امريكا در مسير 
بازشروع روابط قرارگرفتند. در مورد اين موضوع در نشريه  هاى علمى بين المللى مقاله  هاى 
بسيارى منتشر شده است. ولى مانند بسيارى از مسايل روسيه در ايران، غير از مقاله اى 
كه نگارنده با دوتن از دانشجويان دكترى در دوفصلنامه مطالعات اوراسياى مركزى چاپ 
و منتشر كرده، در مورد موضوع اين مقاله به فارسى مطلبى منتشر نشده است. نكته مهم 
اينكه نويسنده با استفاده از منابع روسى، در فرصت مطالعاتى در دانشگاه كاروليناى شرقى 
امريكا، به بررسى اين موضوع پرداخته است. اين دگرگونى در داخل روسيه در تحول 
نگرش هاى غرب گرايى و اوراسياگرايى تمركز يافته است (نك. كواليى، 1393). پيامد اين 
تحول در داخل روسيه تأكيد بر زمينه هاى همكارى دو كشور در منطقه و جهان بوده است. 
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عوامل دگرگونى روابط روسيه و امريكا در دوره مدوديف در سه سطح داخلى، منطقه اى و 
بين المللى با تأكيد بر ديدگاه ها و تحليل هاى صاحب نظران روس بررسى شده است.

1. عوامل داخلى
در آيين سياست خارجى روسيه، وزارت دفاع از جايگاه ويژه اى برخوردار بوده است. 
نهادهاى پژوهشى، آموزشى و سازمآن هاى دولتى و غيردولتى هم در اين زمينه فعاليت 
و  نيازها  به  پاسخ  در  روسيه  خارجى  سياست  در  شفافيت  اهميت  متن،  اين  در  دارند. 
الزا م هاى جهانى مورد تأكيد قرار گرفته، تا روند تغييرهاى داخلى در روابط بين المللى 
بازتاب پيدا كند. ايده ديپلماسى شبكه اى و نيز عامل مذهب در آيين سياست خارجى 
روسيه مورد توجه قرار گرفت. برخى روندهاى بين المللى مانند گرايش به ايجاد نظام 
تك قطبى از مسايل مورد نقد در اين متن بود. از اين ديدگاه مشكالت جهانى ضرورت 
گسترش همكارى هاى جمعى را بيش از پيش مشخص كرده  است. حمله نظامى امريكا 
به افغانستان پس از رخدادهاى 11 سپتامبر 2001 و اقدام يك جانبه گرايانه آن در سال 

2003 در عراق، در همين زمينه مورد انتقاد قرار گرفت.
در  دوره رياست جمهورى مدوديف، تغييرهاى آشكارى در سياست خارجى روسيه 
شكل گرفت. در آغاز رياست جمهورى او، روسيه رياست گروه 8 را برعهده داشت و به 
عضويت شوراى اروپا و شمارى از مجامع مهم بين المللى درآمده بود. مسايل سياست 
خارجى در گزارش ساالنه رييس جمهورى به شوراى فدراسيون از جايگاه ويژه اى برخوردار  
بود  (Kramarenko, 2008: 28). سند سياست خارجى سال 2000 پس از رخدادهاى 
سپتامبر 2001 نيازمند دگرگونى جدى بود. سند جديد هم براى بهبود شرايط دشوار 
بين المللى، همچنان بر ايده نظام چندقطبى تاكيد داشت و تنوع فرهنگى و رويكردهاى 
متنوع توسعه را مطرح مى ساخت. در ديدگاه برخى از تحليل گران روسى، توجه به استقالل 
فرهنگى در شرايط گسترش ارتباطات بين المللى، مى توانست مانند دوران پتركبير، امكان 
پيشبرد برنامه اى درخور مالحظات بين المللى روسيه به وجود آورد تا اين كشور بتواند به 
طور مستقل اهداف خود را پيگيرى كند. (Kramarenko, 2008: 29) از ديد نويسندگان 
اين سند، در شرايط جديد بين المللى كه امريكا برپايى "صلح امريكايى" را  در جهان دنبال 
مى كند، روسيه هم بايد رويكردهاى مناسبى را در چارچوب منافع خود طراحى و اجرا كند. 
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به نظر آنان، امريكا نشان داده مايل و قادر نيست نظامى با توجه به ديدگاه هاى همگان براى 
ثبات و امنيت بين المللى ايجاد كند. به نظر آن ها نظام غرب محور از حل و فصل مشكالت 
روزافزون جهانى بازمانده است. بر اين اساس، پافشارى واشنگتن بر نگرش ايدئولوژيك خود 

در اين زمينه بسيار تأثيرگذار بوده است. 
در  نوظهور  طبقه اى  تأثير  بايد  را  روسيه  خارجى  سياست  بر  موثر  عوامل  از  يكى 
است  خوانده  لوله"  خط  "طبقه  را  آن  خودوركوفسكى»  كه «ميخاييل  دانست  روسيه 
(Khodorkovsky, 2011: 4). اين طبقه ارتباط مستقيم با مسأله انتقال انرژى از روسيه 
و جمهورى هاى پيشين اتحاد شوروى دارد. موضوع حفظ انحصار روسيه در حوزه انرژى 
بر رفتارهاى سياست خارجى آن تأثيرى عميق  داشته است. تالش روسيه براى ايفاى 
نقش ابرقدرت انرژى در سياست جهانى، با منافع و ديدگاه هاى گروهى از سياستمداران 
اين كشور و نيز مديران بخش انرژى و خط لوله انتقال گاز و نفت از روسيه پيوندى عميق 
يافته است. آيين سياست خارجى جديد روسيه، رويكرد رويارويى جويانه را كنار گذاشت، 
به ديدگاه هاى تاريخى برخى از رهبران روسيه روى آورده است،  در مورد اينكه اين كشور 
در پى تشديد تقابل نيست. در اوت 1856 آ. م. گورچاكوف نخست وزير روسيه در نامه خود 
  (Kramarenko, 2008: 29) .سياست رويارويى روسيه با جهان را پايان يافته خوانده بود
بر اين اساس همه كشورهاى جهان بايد به طور برابر براى تامين منافعشان تالش كنند. با 
پيروزى پوتين در انتخابات رياست جمهورى سال 2011، دستاوردهاى شش ماهه دولت 
روسيه مورد ارزيابى قرار گرفت. برپايه اين سند سياست خارجى روسيه درجهت ايجاد 
شرايط مناسب براى توسعه همه جانبه كشور و نوسازى بنيادين اقتصاد كشور براى رقابتى 
 (Yeryomenko, Gabuyev and Chernenko, 2011: 8) .ساختن آن هدايت شده بود
در اين گزارش بر ظرفيت حداقلى نيروهاى نظامى در روسيه، براى دفاع از كشور تاكيد 
شد، ولى برنامه اختصاص 20 ميليارد روبل براى تامين تسليحات و تجهيزات نيروهاى 

نظامى روسيه، با اين رويكرد چندان تناسبى نداشت. 
بود.  داده  قرار  تاييد  مورد  را  آن  هم  پوتين  كرد،  پيشنهاد  مدوديف  را  برنامه  اين 
نويسندگان گزارش عملكرد شش ماهه سياست خارجى پوتين و تصويب پيمان استارت 
2 را تاييد اجراى سياست او براى كاهش هزينه هاى تسليحاتى برآورد كردند. در اين 
گزارش به تالش بى نتيجه روسيه هم براى گرفتن تضمين امنيتى از امريكا، كه اسقرار اين 
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سامانه موشكى تهديدى براى روسيه نخواهد بود، اشاره شد. با اين حال ديميترى ترنين 
به رييس مركز كارنگى در مسكو هشدار داد و به تجربه ناكام تضمين امنيتى روسيه از 
آلمان هيتلرى در سال 1939 و حمله آلمان به روسيه در سال 1941 اشاره كرد. به نظر 
ترنين اين تضمين را بايد در مسير گفت وگوها و رفتارهاى سياسى ايجاد و حفظ كرد  
(Yeryomenko Gabuyev and Chernenko, 2011: 8). يكى از دستاوردهاى سياست 
خارجى روسيه كه در اين گزارش مورد توجه قرار گرفت، موافقت ناتو با فروش بالگرد ام 
آى -17 روسى به ارتش افغانستان بود. فعاليت  مشترك براى انتقال مواد مورد نياز در اين 
كشور براى مبارزه با طالبان از ديگر دستاوردهاى مورد اشاره در اين گزارش بود. مصوبه 
شوراى قطب شمال در مورد جلوگيرى از نفوذ امريكا و اروپا در اين منطقه هم، تاكيد بر 
نقش جهانى سازمان ملل متحد در تامين صلح و ثبات بين المللى نيز از نكات مورد توجه 
در اين گزارش بود. دولت روسيه پيشبرد طرح هاى ساختن خط لوله براى انتقال گاز اين 

كشور به اروپا را از موفقيت هاى خود دانست.  
رهبران  نشست  در  نشد  حاضر  خود،  جمهورى  رياست  سوم  دوره  آغاز  در  پوتين 
هشت كشور بزرگ صنعتى جهان در مه 2012 در كمپ ديويد شركت كند و در پاسخ به 
 Gabuyev,)   .دعوت تلفنى اوباما، خود را درگير فعاليت  هاى تشكيل كابينه جديد دانست
Solovyov, Chernenko and Konstantinov, 2011: 1)  اولين سفر خارجى خود را 

به چين انجام داد تا ادامه سياست اوراسياگرايى در روسيه را به نمايش بگذارد. روسيه 
از هنگام سفر بوريس يلتسين به چين در سال 1997، ديدگاه يوگنى پريماكوف را در 
سياست خارجى خود دنبال كرد كه اتحاد روسيه با چين و هند و نزديكى با كشورهاى 

اسالمى را توصيه كرده بود. 

2. عوامل منطقه  اى
دگرگونى در سياست هاى منطقه اى روسيه، با تحوالت اساسى در جمهورى هاى 
پيرامونى و نيز خاورميانه، ابعاد آشكارترى يافت. رشد اسالم سياسى و دشوارى هاى گذار 
در اين كشورها، رهبران روسيه را ناچار ساخت به پيوندهاى امنيتى با اين مناطق توجه 

كند. 
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1-2. روسيه و جمهورى هاى پيرامونى
بهره بردارى  مورد  در  سپتامبر 2012  در  قرقيزستان  از  پوتين  والديمير  ديدار  در 
روسيه از پايگاه ماناس و ساختن يك  نيروگاه آبى توافق شد. پوتين و آلمازبيك آتامبايف 
در يك نشست مشترك اعالم كردند امريكا در سال 2014 پايگاه ماناس را به قرقيزستان 
پس خواهد داد و در سال 2017 پايگاه مشترك روسيه- قرقيزستان در اوش ايجاد خواهد 
شد كه دست كم 15 سال فعال خواهد بود. (Barbashin, 2012: 9) در همان حال پايگاه 
هوايى روسيه در كانت به فعاليت خود ادامه خواهد داد. اين موضوع پيشرفتى بزرگ براى 
روسيه بود كه نفوذ سياسى خود را با افزايش فعاليت  هاى اقتصادى در آسياى مركزى 
تقويت كرده است. كمك روسيه به دولت قرقيزستان براى بازسازى نيروگاه شماره يك 
بيشكك، نه  تنها به خودكفايى اين كشور در تامين نياز برق منجر مى شود، بلكه امكان 
صادركردن آن را نيز فراهم مى كند. اين طرح روسيه را به بازار انرژى آسيا، فراتر از آسياى 
مركزى تا هند از مسير افغانستان و پاكستان مى رساند. در همين حال توافق براى ادامه 
حضور نيروهاى روس در تاجيكستان از 20 سال به 30 سال افزايش يافت. تحوالت  آسياى 
مركزى عالقه روزافزون روسيه به ارتقاء حضور در اين منطقه را نشان مى دهد. امريكا هنوز 
به مسير افغانستان نياز دارد تا تجهيزات و لوازم مورد نياز براى حمايت از دولت افغانستان 
را به اين كشور انتقال دهد. به ويژه پس از خروج از افغانستان در سال 2014، ارتباط و 
اعمال نظارت بر اين كشور اهميت بيشترى پيدا مى كند. روسيه به طور پيوسته نفوذ خود 
را در اين منطقه افزايش مى دهد. طرح اتحاديه اوراسيايى روسيه بدون پيوستن قرقيزستان 
معنى پيدا نمى كند. اين اتحاديه گمركى با حضور روسيه، روسيه سفيد، قزاقستان شكل 
گرفته است. روسيه در آسياى مركزى تنها منافع اقتصادى را دنبال نمى كند، بلكه مساله 

اسالم سياسى در اين منطقه موجب نگرانى شديد روسيه بوده است.
يافته است. خروج  تحول  حال روابط روسيه با ازبكستان در جهت تيرگى  اين  با 
ازبكستان در ژوئن 2012 از سازمان امنيت جمعى نشانه آن بود. درپى توافق روسيه و 
قرقيزستان و تبديل ماناس تنها به مركز انتقال نيروها و تجهيزات، امريكا نيز براى رسيدن 
به توافقى مناسب با دولت ازبكستان به تالش پرداخت. البته در 30 اوت 2012 به پيشنهاد 
اسالم كريم اف، مجلس اين كشور دادن پايگاه به كشورهاى خارجى را ممنوع كرد.  در 
مجموع مى توان گفت اهداف روسيه در آسياى مركزى عبارت است از:  كاهش انتقال 
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تهديد از جنوب، افزايش همكارى هاى اقتصادى با كشورهاى منطقه به ويژه در زمينه 
انرژى و انتقال آن، تقويت روند همگرايى منطقه اى و همبستگى هاى دوران اتحاد شوروى، 
پاسدارى از يكپارچگى فرهنگى و حمايت از روس تبارها در سراسر جمهورى هاى پيشين 

اتحاد شوروى با حمايت از زبان روسى. 
جنگ اوت 2008 تاثيرى ويرانگر برروابط روسيه با امريكا داشت. اين جنگ كوتاه 
نگاه رهبران امريكا به سياست هاى روسيه را بسيار دگرگون ساخت. با به رسميت شناختن 
جدايى آبخازيا و اوستياى گرجستان از سوى روسيه، در حدود 20 درصد از سرزمين هاى 
گرجستان از آن جدا شده بود. با افزايش فشارهاى مسكو بر تفليس، كه راه انتقال انرژى از 
باكو به سوى تركيه و اروپا را از مسيرى جز روسيه بازكرده بود، امريكا نيز نارضايتى خود را 
آشكار كرد. در اواخر ژوييه 2011، سناى امريكا در آستانه سومين سالگرد جنگ گرجستان 
در حمايت از اين كشور، روسيه را اشغالگر خواند و از يكپارچگى سرزمينى گرجستان دفاع 
كرد.(Simonyan, 2011: 6) با اين حال ديميترى مدوديف نخست وزير روسيه به سربازان 
روسى در والدى قفقاز گفت، جنگ اوت2008، جلوى ورود ناتو به گرجستان را گرفت.

(Dvali and  Reutov, 2012: 2)  ولى پوتين روابط خوبى با ساكاشويلى برقرار كرد. 
روسيه مى كوشد همكارى گرجستان با ناتو را كاهش دهد. رهبران روسيه بارها هشدار 
در  و  نمى كنند  سكوت  ناتو  به  شوروى  پيشين  جمهورى هاى  پيوستن  برابر  در  داده اند 
صورت چنين رخدادى، همه توافق هايشان با ناتو بى اثر خواهد شد.(نك. كواليى، تيشه يار 

و محمدى، 1386) 

2-2. روسيه و خاورميانه
 ديدار كوتاه ايهود اولمرت نخست وزير اسراييل از مسكو، براى ابراز نگرانى از همكارى 
هسته اى روسيه با ايران، دو روز پس از سفر رسمى والديمير پوتين به تهران، براى شركت 
در نشست سران كشورهاى ساحلى درياى خزر در تهران، در 19 اكتبر 2007 انجام شد. 
(Reutov and Asmolov, 2007, 9)  ديدار والديمير پوتين از تهران در 17 اكتبر 2007، 
پيام حمايت از ايران را براى امريكا و اسراييل در برداشت. با اين كه اين سفر، پيش از 
نشست تهران تنظيم شده بود، اما پوتين ترجيح داد براى پيشگيرى از تاثيرآن بر سفرش 
به تهران، خبر آن منتشر نشود. زِوى ماگن سفير پيشين اسراييل در روسيه، سفر اولمرت 
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به اين كشور را، نشان دهنده تالش مسكو براى ايجاد توازن در روابط خود با تهران و تل آويو 
خواند. در گفت وگوهاى ايران با كشورهاى بزرگ جهان، روسيه نشان داد مايل است نقش 
يك قدرت تاثيرگذار بر تحوالت منطقه اى و بين المللى را بازى كند. پرونده ى ايران فرصت 
مناسبى را براى اين كشور فراهم كرد تا هدف نمايش استقالل عمل در هنگام همكارى 

را به نمايش بگذارد. 
با اين حال در نوامبر 2009  ايران كه در انتظار تحويل سيستم موشكى اس 300 
از سوى روسيه بودند، با تصميم  تحويل ندادن آن از سوى مسكو روبه رو شدند. اين خلف 
وعده در انجام تعهد يك قرارداد يك ميليارد دالرى با اعتراض شديد ايران همراه شد. 
مقام هاى روس تاخير خود را به مشكالت فنى مربوط ساختند، ولى روشن بود كه داليل 
آن سياسى است. (Solovyov, 2009: 4) اين رفتار در مورد پايان ندادن تكميل نيروگاه 
بوشهر بارها تجربه شده بود. بسيارى از مقام هاى ايرانى هم از تاخير در راه اندازى نيروگاه 
بوشهر انتقاد كردند. اين موضوع سبب افزايش نارضايتى ايرانيان هوادار گسترش روابط 
 (Terekhov, 2009: 1) .با روسيه، از بدقولى روس ها در تحويل اين نيروگاه به ايران شد
روسيه در برابر ادعاهاى امريكا در مورد اهداف نظامى برنامه هسته اى ايران، پيوسته آن 
را مردود مى خواندند. (Koryashkin, 2012: 6) آن ها استقرار سامانه موشكى در اروپا به 
عنوان بازداشتن حمله موشكى ايران را نيز نپذيرفتند. البته در مورد برنامه هسته اى ايران، 

روس ها چرخش هاى تاكتيكى بسيار داشته اند. 
روسيه براى تاثير بر منازعه اعراب و اسراييل هم تالش بسيارى داشته است. مسكو 
اميدوار بود روابط سنتى اش با سازمان آزادى بخش فلسطين، بتواند در دست يابى به اين 
هدف كمك كند. پس از پيروزى اسالم گرايان در انتخابات ژوئن 2006 در فلسطين، كه 
حماس كنترل غزه را به دست آورد و كرانه غربى را به فتح واگذار كرد، امريكا و اروپا هم 
ضرورت گفت وگو با آنان را مورد تاكيد قرار داده بودند. (Reutov, 2007: 6)  اسراييل و 
كشورهاى غربى اميدوار بودند در شرايطى كه حماس نابودى اسراييل را هدف خود اعالم 
مى كرد، با جريان ميانه روى فتح به توافق دست يابند. مسكو هدف خود را يكپارچه سازى 
ملت فلسطين و كنارهم قرار دادن دو سازمان اعالم كرده بود. روسيه برخالف انعطاف 
در برابر سياست هاى امريكا و اروپا در جريان سقوط دولت  قذافى، در مورد جنگ داخلى 
خونين در سوريه، در حمايت از بشار اسد سياست پيگيرى را دنبال كرده است. روس ها 

عوامل موثر بر 
دگرگونى روابط روسيه با 
آمريكا در دوره «دميترى 
مدوديف»



فصلنــامه
پژوهش هاى

روابط بين الملل،
دوره نخست،

شماره هجدهم
زمستان 1394

87

بر اين باور هستند كه امريكا و ناتو با برخى از كشورهاى حوزه خليج فارس مانند قطر و 
عربستان سعودى با كمك هاى خود، مخالفان دولت سوريه را تجهيز و تقويت مى كنند. 
نقش دولت قطر در اقدام هاى اتحاديه عرب بر عليه سوريه مورد توجه روسيه قرار داشته 
است. از ديدگاه برخى از آنان دولت قطر حتى در تقويت اسالم گرايان قفقاز نيز فعاليت 
زيادى داشته است. (Konstantinov, 2012: 7) دولت قطر در رخدادهاى منجر به سقوط 

قذافى در ليبى هم بسيار فعال بود. 
 به باور بسيارى از روس ها، امريكا و ناتو در پى اجراى سناريوى ليبى در سوريه 
هستند و در پى پيشبرد برنامه هاى خود براى واژگون كردن حكومت اسد با ابزارهاى 
نظامى حركت مى كنند.(Koryashkin, 2012: 6) در همان حال براى امريكا و اروپا، در 
حالى  كه ايمن الظواهرى، رهبر كنونى طالبان مبارزه عليه دولت اسد را اعالم كرده است، 
(Satanovsky, 2012) ارسال سالح و تجهيزات براى مخالفان سورى بسيار دشوار است. 
از نظر بسيارى از سياستمداران روسيه، سوريه در مسير اجراى سياست امريكا و ناتو در 
ليبى حركت كرده است، كه در جريان آن هيچ توجه ويژه اى به ديدگاه روسيه در اين 
مورد نداشت. (Volkov and Samodin, 2011: 9)  روسيه نقش مهمى در بازداشتن 
امريكا و اروپا از پيگيرى سياست هاى خود در برابر بشار اسد ايفا كرده است. يكى از 
داليل آن نارضايتى مسكو در مورد از دست دادن يكى از مشتريان سالح هاى خود است. 
سوريه در سال هاى 2007 تا 2010 در حدود 4 ميليارد دالر از روسيه سالح خريد. در 
سال 2011 بالغ بر يك ميليارد دالر تجهيزات نظامى از روسيه به اين كشور انتقال يافت. 
(Vedomosti, 2012: 6) پايگاه دريايى ترتوس سوريه در كنار درياى مديترانه كه از دوران 
اتحاد شوروى مانده است، اهميت استراتژيك دارد. حتى اگر از نظر سياسى هم اين بندر 

اهميت زيادى نداشته باشد، نظاميان روسيه بر آن تاكيد دارند.
بيشترى  همسازى  سوريه  در  كنونى  سياسى  روندهاى  با  روسيه  كنونى  رهبرى 
دارند. مقاومت رژيم سوريه در برابر خواسته گشايش فضاى سياسى از سوى مخالفان، با 
حمايت هاى همه جانبه آنان همراه بوده است. از ديدگاه رهبران روسيه روند تحوالت سوريه 
و مبارزه مخالفان حكومت اسد برپايه معادالت قدرت در منطقه و جهان و نه سازوكارهاى 
داخلى در سوريه ارزيابى مى كنند. در واقع اهميت سوريه براى روسيه بسيار بيش از 
خريدار سالح هاى اين كشور است، از دوران اتحاد شوروى سوريه در برابر امريكا و اسراييل، 
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متحد استراتژيك آن بوده است. رهبران روسيه بسيار نگران هستند كه با سقوط رژيم اسد، 
منازعه به مرزهاى جنوبى آن در ايران انتقال پيدا كند. (Vedomosti, 2012: 8)  به بيان 
فئودور لوكيانوف سردبير مجله روسيه و سياست جهانى روسيه با سياست خود در سوريه، 
به امريكا و متحدان عرب او گوشزد مى كند كه كنارگذاشتن روسيه و توجه نكردن به 
ديدگاه آن در سياست منطقه بى نتيجه است. گئورگى ميرسكى پژوهشگر ارشد انستيتوى 
اقتصاد جهانى و روابط بين الملل آكادمى علوم روسيه مى گويد والديمير پوتين مى خواهد 
از او چهره اى در تاريخ بماند كه قدرت جهانى روسيه را بازسازى كرد. تجربه ليبى و كشتن 

قذافى متحد پيشين اتحاد شوروى براى روسيه تحقيرى فراموش نشدنى بود.
والديمير پوتين در تابستان 2012 امكان به كارگيرى نيروهاى روسى را در خارج از 
مرزهاى سازمان پيمان امنيت جمعى (سى اس تى اُ) مطرح ساخت. هدف اصلى او با توجه 
به روند وخامت اوضاع در روسيه، تاكيد بر توانايى مداخله بيشتر در تحوالت داخلى اين 
كشور در برابر مداخله فزاينده اروپا و امريكا و برخى كشورهاى عرب در منطقه بوده است. 
(Konovalov, 2112: 1)  نيكالى بورديوژا دبيركل اين سازمان نيز اعالم كرد بررسى در اين 
زمينه آغاز شده است. (Current Digest, 2012: 15-16)  سفر ژوئن 2012 والديمير پوتين 
به برخى كشورهاى اروپايى، تحت تاثير رخدادهاى سوريه رضايت بخش نبود. در هنگام ديدار 
او با آنگال مركل صدراعظم  آلمان، تظاهرات مخالفان خشمگين اسد عليه او، بيانگر نارضايتى 
شديد از سياست هايش در سوريه بود. در فرانسه نيز ديدار او با فرانسوا اوالند رييس جمهور، 
 Latynina,) .بسيار سرد توصيف شد و گفت وگوى آن ها "گفت وگوى ناشنوايان" خوانده شد
8 :2012)  حمايت موثر كشورهاى اروپايى و امريكا از جنبش هاى اجتماعى ويرانگر در 

كشورهاى عربى، سبب شد روسيه در پشتيبانى از حكومت هاى اقتدارگرا بيشتر فعاليت كند. 
اين تحوالت رويارويى ژئوپليتيكى روسيه با امريكا را آشكارتر ساخت.

3. عوامل بين المللى
سياسى-  انسجام  به  هنوز  شوروى،  اتحاد  فروپاشى  از  دهه  دو  گذشت  با  روسيه 
اقتصادى مناسب دست نيافته است. اين كشور به عنوان مالك بزرگترين انبار سالح هاى 
هسته اى و نيز عظيم ترين منابع طبيعى متنوع، در مورد ساختار سازمانى قدرت همچنان 
با شكاف هاى قابل توجهى در ميان نخبگان روبه رو است. در همان حال كه حفظ يكپارچگى 
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سرزمينى آن به عنوان يك مالحظه امنيتى مورد تاكيد همه آن ها است، در مورد جايگاه 
بين المللى آن هنوز اجماعى وجود ندارد.  (Zelobin, 2012) هنوز نظام سياسى با ثباتى در 
اين كشور استقرار نيافته است. تحوالت سال هاى اخير نشان مى دهد ديدگاه هاى نخبگان 
روسى در بسيارى مواقع، بيش از آنكه تحت تأثير منافع بلندمدت و كالن كشور باشد، به 
شدت مقطعى و موردى است.  برخى عوامل در اين زمينه قابل اشاره است: نخست، ديدگاه 
حاكم در روسيه در مورد جايگاه اين كشور در جهان  بيشتر ايدئولوژيك است تا علمى و 
واقع گرايانه. دوم، تأثير گروه هاى فشار و صاحبان منافع گوناگون و نهادهاى قدرت در اين 
زمينه قابل توجه است. ديدگاه هاى وزارت دفاع روسيه در اين زمينه تأثيرگذار بوده است. 

نقش افراد و نه نهادها در اين مورد غيرقابل چشم پوشى است. 
در پايان نظام دوقطبى و دوره جنگ سرد، رهبران فدراسيون روسيه، حتى «بوريس 
يلتسين» و همكاران غرب گراى او اهميت شكل گيرى جهانى چندقطبى را مورد تأكيد قرار 
دادند. ولى بسيارى مانند «نيكالى پاتروشف» دبير شوراى امنيت روسيه، اروپا را در اندازه 
 .(Koryashkin, 2012: 6)قطبى نمى دانند كه بتواند به جهان چندقطبى موضوعيت بدهد
برخى از روس ها، اروپا را نه تنها يك متحد، بلكه آن را حتى همكارى كارآمد براى خود 
نمى دانند (Ivanov, 2012: 47). آن ها اروپا را داراى توانمندى تكنولوژيك الزم در جهت 
تأمين نيازهاى خود نمى دانند. با اين حال، بسيارى هم روسيه را بخش مهمى از تمدن 
اروپايى مى دانند(Gromyko, 2012) . با توجه به شرايط جغرافيايى اين كشور،  روسيه 
خود را ناچار از ايفاى نقشى مهم در تحوالت بين المللى يافته است. رهبران روسيه همواره 
بر راه حل  هاى صلح آميز براى مشكالت جهانى تأكيد كرده اند. پوتين سياست خارجى 
روسيه را نه رويارويى جويانه، بلكه همكارى آميز و در جهت تقويت يكپارچگى جهانى 
معرفى كرده و اهميت مسايل اقتصادى را در سياست خارجى روسيه مورد تأكيد قرار 
داده است. او تعميق و گسترش همگرايى كشورهاى مستقل هم سود را كانون سياست 
خارجى روسيه دانسته است. بر اين اساس تقويت و تحكيم اتحاديه اقتصادى اوراسيا 
مورد توجه قرار گرفته است (Putin, 2012: 4). اين در حالى است كه امريكا و اروپا 
براى توسعه نفوذ و افزايش منافع خود در حوزه عاليق روسيه، سياست هاى گوناگونى را 

پى گرفته اند. 
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1-3 مسايل امنيتى و كنترل تسليحات
از  اروپا،  و  امريكا  با  روسيه  مشترك  دفاعى  سامانه  ايجاد  موضوع  سال 2010  در 
ون كوور تا والدى وستك مطرح شد. برخى ژنرال هاى روسى شكل گيرى يك سامانه كارآمد 
موشكى اروپايى را، بدون روسيه غيرممكن مى دانستند(Sharavin, 2010: 12).  آنان 
براى به كارگيرى آتى موشك هاى زمين به هواى اس-400 و اس-500 در نظام امنيتى 
مشترك اروپا جايگاه ويژه اى قايل بودند. هرچند بسيارى از كارشناسان نظامى آن را اجرايى  
نمى دانستند. در آيين نظامى روسيه كه در سال 2010 به تصويب رسيد، نيروهاى هوا- 
فضايى از اهميت بسيارى برخورداربوده اند(Arbatov, 2011: 3).  اين واقعيت كه روسيه 
نيز درحال ساخت سامانه موشكى خود است، بيانگر اهميت اين بخش از نيروهاى نظامى 
در تأمين امنيت روسيه است. بر اساس ديدگاه روسيه، سامانه موشكى آن براى دفاع از اين 
كشور در برابر تهديدهاى هوايى ايجاد شده است. روشن است تنها كشورى كه در جهان 
مى  تواند چنين تهديدهايى براى روسيه ايجاد كند، امريكا است. بنابراين، روسيه نمى تواند 
هم زمان دو سامانه موشكى داشته باشد: يكى را عليه امريكا سازمان دهد و ديگرى را با آن 
شريك شود. با اين حال «گئورگى آرباتوف» عضو آكادمى علوم روسيه، بر اين باور است كه 
دو كشور مى توانند درايجاد يك سامانه دفاعى مشترك براى يك حوزه مشخص، با يكديگر 
همكارِى بخشى داشته باشند(Arbatov, 2011: 3). مقام هاى امريكايى در سطوح مختلف 
پاى بندى خود را به ادامه برنامه سپر دفاعى موشكى مورد تأكيد قرار داده اند. روسيه  به 
توجيه امريكا در ضرورت استقرار اين سامانه در اروپا در برابر احتمال حمله موشكى ايران 
بدبين است. از ديدگاه روسيه، امريكا همواره تأكيد كرده كه مانع دستيابى ايران به سالح 
هسته اى خواهد شد. روسيه احتمال تهديد از سوى ايران و كره شمالى را در اين زمينه رد 
مى كند. از ديدگاه كارشناسان نظامى روس، اين همان سياستى است كه امريكا در مورد 
برطرف كردن مشكالت فنى و تكنولوژيك سامانه دفاعى موشكى خود دارد. هنگامى كه 

مشكالت خود را حل كرد، آن گاه مطالبات و اهداف خود را دنبال مى كند.   
گروهى سال 2010 را در روابط امريكا و روسيه بسيار خوب ارزيابى  كردند. در آوريل 
2010 پيمان كاهش و محدودسازى سالح هاى تهاجمى استراتژيك در ميان دو كشور 
امضا شد. 123 قرارداد همكارى در زمينه تكنولوژى صلح آميز هسته اى در ميان آن ها 
بسته شد. (Fenenko 2011), پذيرفته شدن روسيه در سازمان تجارت جهانى و تعليق 
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مصوبه جكسون - ونيك نيز از نشانه هاى "بازشروع" در روابط امريكا و روسيه برآورد 
شد. روسيه از سال 1993 براى پيوستن به اين سازمان تالش كرده بود. همكارى هاى 
هسته اى غيرنظامى دو كشور كه از سال 2008 در دوره بوش- پوتين آغاز شده بود، 
با جنگ گرجستان تعليق شد. براى بسيارى از تحليل گران، تصويب پيمان استارت 2 
مهم ترين دستاورد "بازشروع" روابط دو كشور بوده است. آن ها مهم ترين رقيب روسيه را 
نه امريكا، بلكه چين مى دانند (Rogov, 2012: 1). اين پيمان در 8 آوريل 2010 در پراگ 
به امضاى رهبران دو كشور رسيد، سپس در مه 2010 اوباما آن را به منظور تصويب براى 
كنگره فرستاد كه تا پايان همان سال تصويب شد (Klenov, 2012: 36-44). ولى موانع 
جدى همچنان پيش روى رهبران دو كشور وجود داشت. كنگره در جريان بحث در مورد 
تصويب پيمان استارت- 2 بقاى موضوع استفاده از موشك هاى ميان برد را شرط تصويب 
آن قرار داد(Kosachov, 2011: 6) . مسأله ارتباط ميزان سالح هاى استراتژيك تهاجمى 
و دفاعى از مهم ترين مواردى بود كه مذاكره كنندگان در توافق در مورد آن ناكام ماندند. 
به هر ترتيب، كاهش سالح هاى استراتژيك و در پى آن پايين آمدن هزينه هاى نظامى، 
براى روسيه از اهميت ويژه اى برخوردار بود. «كنستانتين كوزاچف» رييس كميته روابط 
خارجى دوماى كشورى روسيه، تصويب پيمان استارت -2 را نشانه  آغاز همكارى اوباما و 
مدوديف خواند. او بر "اعتماد و بازرسى" به عنوان عوامل ضرورى موفقيت دو كشور براى 
رسيدن به نتايج مورد نظرشان تأكيد كرد. در نوامبر 2010 دولت هاى انگليس و فرانسه 
براى هماهنگى در زمينه آزمايش هاى هسته اى توافق كردند (Fenenko, 2011). آن ها 
مى توانند با كمك امريكا به توليد اين موشك ها بپردازند، بدون آنكه امريكا تعهدهاى خود 

را در پيمان يادشده نقض كرده باشد.
در پى تصويب پيمان استارت - 2 گروهى از صاحب نظران و كارشناسان بلندپايه 
نظامى- سياسى امريكا و روسيه بررسى سياست ها و برنامه هاى همكارى دو كشور را در 
عرصه سامانه هاى موشكى، به ويژه در اروپا عهده دار شدند (Solovyov, 2011: 8).  اين 
گروه بايد با ايجاد هماهنگى پايدار و بلندمدت در ميان مسكو و واشنگتن دو موضوع مهم را 
در روابط بين الملل پيگيرى مى كرد: مسأله عدم گسترش سالح هاى هسته اى و خلع سالح 
هسته اى. بر اساس توافق هاى امريكا و روسيه در چارچوب پيمان استارت -2 دو كشور براى 
كاهش سالح هاى استراتژيك خود پذيرفتند اقدام هاى مهمى را انجام دهند. از جمله شمار 
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كالهك هاى هسته اى خود را به 1550 برسانند و شمار پرتاب كننده هايشان از 800 نبايد 
بيشتر باشد (Solovyov, 2010: 1). مهم ترين دشوارى در روابط دو كشور، مسأله استقرار 
سامانه دفاعى موشكى در اروپا است كه دو كشور ديدگاه  هاى متفاوتى دارند. پيشينه اين 
طرح به دوره رياست جمهورى «رونالد ريگان» و جنگ سرد برمى گردد كه در اصل براى 
تشديد فشار مسابقه تسليحاتى بر اقتصاد اتحاد شوروى طراحى شده بود. «پاول فلنگائر» 
كارشناس برجسته نظامى روس، تالش مدوديف براى بهبود روابط با امريكا را با تالش 
«گورباچف» در نشست مشهور ريكياويك (ايسلند) با ريگان در سال 1986 مقايسه كرد، 
با اين تفاوت كه برخالف گورباچف، مدوديف در تعليق سامانه دفاع موشكى در اروپا موفق 
نشد(Flengauer, 2011: 10) . در جريان بحث سامانه موشكى دفاعى امريكا، ديميترى 
مدوديف رييس جمهورى روسيه، از احتمال آغاز دور جديدى از مسابقه تسليحاتى امريكا 
و روسيه سخن گفت و والديمير پوتين نخست وزير تهديد كرد روسيه در برابر استقرار سپر 
 Solovyov, 2010:) دفاعى موشكى امريكا در لهستان و چك مقابله به مثل خواهد كرد
8). «الكسى آرباتوف» تحليل گر برجسته روس، استقرار اين سامانه را اقدامى براى تضعيف 
Yermolin and Yunanov, 2011: 24-)توانمندى هاى استراتژيك اين كشور برآورد كرد

26) . به هر حال، امريكا مايل نبود كاهش سالح هاى استراتژيك به كاهش امنيت آن 

منجر شود. مذاكره كنندگان روسيه هم همين نگرانى را داشتند.
هيالرى   2011 سال  در  مونيخ  امنيتى  گردهمايى  نشست  هفتمين  و  چهل  در 
كلينتون تأكيد كرد امريكا در برنامه سپر دفاعى موشكى خود محدوديتى را نمى پذيرد، در 
حالى كه «سرگئى ايوانف» بر ضرورت به توافق رسيدن ناتو و روسيه در اين زمينه تأكيد 
كرد (Fenenko, 2011: 9) . «مايكل مك فال» سفير روس شناس امريكا در روسيه، در 
سناى امريكا در 12 اكتبر 2011 بر ضرورت ادامه ساخت سامانه دفاعى موشكى امريكا در 
اروپا تأكيد كرد كه با ابراز نارضايتى شديد روسيه همراه بود (MacFaul, 2011: 7) . البته 
در چارچوب مفهوم جديد مورد تصويب ناتو، روسيه دشمن اعضاى اين سازمان معرفى 
نشده است. با اين حال روس ها همواره به تهديد استقرار اين سامانه براى امنيت ملى 
خود پرداخته اند. مدوديف با اشاره به مشكالت دو كشور و نيز تصويب پيمان استارت-2، 
اين  چارچوب  در  كشور  دو  تعهدهاى  اجراى  با  سال 2010  در  كه  كرد  اميدوارى  ابراز 
پيمان، جهان متفاوتى شكل بگيرد. او هشدار داد در غير اين صورت با ساختن سامانه 
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دفاعى موشكى در اروپا، عصر جديدى از جنگ سرد شكل خواهد گرفت. با اين حال 
برخى از كارشناسان امور نظامى روسيه مانند «يورى سولومونوف» مدير اصلى طرح هاى 
موشكى روسيه استقرار سامانه دفاعى موشكى امريكا را تهديدى براى روسيه نمى دانستند 
(Felgengauer, 2011: 10) . به هر ترتيب در نشست شيكاگو در مه 2012 «آندرس 
فوگ راسموسن»، دبيركل ناتو اعالم كرد مرحله اول ساخت سپر دفاعى موشكى در اروپا 

به پايان رسيده است، اما گفت و گوها در اين مورد ادامه يافت.
مقام هاى امريكايى و روسيه بارها اعالم كردند جنگ سرد به پايان رسيده و دو كشور بايد 
تالش كنند آثار و بقاياى آن را از ميان ببرند. تكرارهاى آنان به خوبى نشان مى داد اختالف هاى 
جدى در ميان دو كشور وجود داشت و مشكالت بسيارى در ميان دو كشور حل نشده باقى مانده 
بود. از نظر چگونگى توزيع سالح هاى گوناگون، جهان در دهه 2000 به بعد با جهان دهه 1980 
چندان تفاوتى نداشته است. البته با تصويب پيمان استارت 2 قرار بود تا سال 2020 تغييرهاى 
جدى در اين زمينه شكل بگيرد. مسأله بازدارندگى هسته اى متقابل از مهم ترين دغدغه هاى 
مسكو و واشنگتن به شمار مى آيد. با وجود توافق هاى صورت گرفته، سالح هاى هسته اى دو كشور 
همچنان توانايى هاى استراتژيك ديگرى را هدف گرفته است. درحالى كه اوباما بر پايين ترين حد 
بازدارنگى و كاهش چشمگير سالح هاى هسته اى تأكيد داشت، دوماى كشورى روسيه حاضر 
نشد پيمان استارت 2 را بدون درنظر گرفتن فضاى روابط دوجانبه تصويب كند. از سال 1962 
نيروهاى هسته اى انگليس به عنوان بخشى از سيستم نيروهاى هسته اى امريكا شناخته شده اند. 
اما در قرارداد آى اِم اِف1 (سال 1987) در دوره ميخاييل گورباچف، براى نابودى موشك هاى 
كوتاه برد و ميان برد در ميان اين كشور با امريكا بسته شد، اين نيروها به شمار نيامده است. موضوع 
سالح هاى هسته اى تاكتيكى هم همچنان جدى است. روسيه و امريكا از توافق در مورد گسترش 
نيافتن سالح هاى هسته اى بازمانده اند. تفاوت ديدگاه هاى مسكو و واشنگتن در همكارى هسته اى 
روسيه با ايران و كره شمالى بسيار آشكار بوده است. در اين زمينه امريكا بر بازنگرى پيمان ان 
پى تى تأكيد دارد، اقدامى كه روسيه نپذيرفته است. روسيه كاهش سالح هاى هسته اى تاكتيكى، 
به كارگيرى سامانه دفاعى موشكى اروپايى، بازنگرى ميزان استقرار سالح هاى غيرهسته اى در 
اروپا سى اف اى (سال هاى پايانى دوره شوروى)2، آينده نيروهاى موشكى ميان برد (آى ام اف) 

1.  The Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (INF) 
2.  Treaty on Conventional Armed Forces in Europe (CFE)
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و گنجاندن نيروهاى هسته اى انگليس و فرانسه در گفت گوهاى كنترل و خلع سالح با امريكا را 
مطرح ساخت.

مسأله گسترش ناتو به سوى شرق همچنان به عنوان يكى از چالش هاى اساسى 
يك  ايجاد  ناتو،  در  روسيه  نماينده  روگوزين»  «ديميترى  است.  دوكشور  روابط  در 
پليس سياسى در جهان را براساس كاركردها و مأموريت هاى جديد ناتو رد كرده است 
(Solovyov, 2010: 8). پس از فروپاشى اتحاد شوروى، انتظار روسيه از انحالل اين 
سازمان پاسخ نيافت، بلكه در پى گسترش امواج ناامنى در اروپا، اين سازمان با تغيير 
مأموريت، كاركرد و رويكردهاى خود، گسترش به سوى مرزهاى روسيه را دنبال كرد. 
به بيان پاول پتروفسكى سفير روسيه در پرتقال، سياست دفاعى- امنيتى اروپا شرايط 
را براى فعاليت هاى غيرنظامى بيشتر آن فراهم آورد. در پى گفت و گوهاى رهبران ناتو و 
دبيركل آن در 20 نوامبر 2010 در ليسبون، تغييرهاى مهمى در ساختار و تشكيالت اين 
سازمان به وجود آمد تا ايفاى نقش سياسى- امنيتى و نه تنها نظامى آن را تسهيل كند 
(Petrovsky and Dedushkin, 2011: 49- 57). «آندرس فوگ راسموسن» دبيركل 
ناتو از روسيه هم براى شركت در اين نشست دعوت كرده بود. پذيرش اين دعوت از 
سوى مدوديف با تأخير همراه بود تا روسيه مطمئن شود ناتو آماده "بازشروع" روابط با 
روسيه است. سپس روسيه و سران ناتو آغاز مرحله جديد همكارى استراتژيك خود را در 
بيانيه مشتركى مطرح كردند. بر اساس آن، تأمين امنيت كشورهاى ارو-آتالنتيكى چنان 
درهم تنيده شده كه بدون همكارى روسيه و كشورهاى عضو ناتو قابل دسترسى نخواهد 
گسترده  و  عميق  چنان  اروپايى  كشورهاى  با  روسيه  اختالف هاى ژئوپليتيكى  اما  بود. 
بود كه به زودى، دشوارى هاى رسيدن به اهداف اين بيانيه مشخص شد. مسأله حمله 
اوت 2008 روسيه به گرجستان، زير كنترل درآوردن بخش هايى از اين كشور و تهديد 
يكپارچگى سرزمينى اين كشور، اجراى بيانيه مشترك را بى اثر  ساخت. از ديد روسيه 
هم اقدام نظامى سنگين سال 2003 امريكا در عراق و بمبارآن هاى گسترده اين كشور 
 Petrovsky and) با "مفهوم استراتژيك" اعالم شده ناتو در رويارويى آشكار قرار داشت
Dedushkin, 2011: 49- 57).  با اين حال، روسيه و سران ناتو توافق كردند در اين 

زمينه ها با يكديگر به همكارى بپردازند: سامانه موشك هاى بالستيكى مشترك، سامانه 
موشك هاى دفاعى مشترك، تالش براى رسيدن به تحليل مشترك از چارچوب همكارى 
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موشكى آتى روسيه و ناتو. البته اهميت همكارى روسيه و ناتو در افغانستان، ضرورت 
چشم پوشى از بسيارى از مشكالت در روابط متقابل را براى رهبران روسيه و ناتو برجسته 
توجه  خوبى  به  ناتو  سران  شد  آشكار  ليسبون  نشست  برگزارى  جريان  در  مى ساخت. 
يافته اند، بدون روسيه نمى توان مشكالت مهم بين المللى از جمله مسايل امنيت در غرب 

آسيا و مسايل مربوط به سالح هاى كشتارجمعى را حل و فصل كرد.
 

2-3 مبارزه با تروريسم
 دوكشور پس از رخدادهاى 11 سپتامبر 2001 توانستند گام هاى بلندى در حوزه 
مبارزه با تروريسم، به ويژه در افغانستان بردارند. روسيه از سوى آن سوى مرزهاى جنوبى 
خود در آسيا، از افغانستان و پاكستان، موج گسترش و نفوذ تروريسم به درون مناطق 
مسلمان نشين خود را، تهديدى جدى ارزيابى مى كند (Lukin, 2011: 57) . با اين حال، اين 
واقعيت كه جنبش پشتون تبار طالبان، در ميان تاجيك تبارها و ازبك تبارها در تاجيكستان 
و ازبكستان هوادار ندارد، براى بسيارى از تحليل گران روسيه نكته مثبتى به شمار مى آيد. 
بر اين اساس، گسترش اسالم گرايى از اين سرزمين ها به آسياى مركزى كاهش مى يابد، 
هرچند رخدادهاى پس از سپتامبر 2001 نشان داد، ظرفيت انتقال تندروى اسالمى در 
اين منطقه همچنان بسيار چشمگير است. افغانستان گذشته از صدور تهديد بنيادگرايى 
اسالمى، مهم ترين كانون توليد و صدور مواد مخدر به روسيه است، كه 35 درصد آن در 

.(Lukin, 2011) اين كشور مصرف مى شود
كشور  اين  در  جنگ  افغانى كردن  سياست  كه  ناتو  در  آن  متحدان  و  امريكا  براى 
به  كمك  انتقال  اصلى  مسير  پاكستان،  در  امنيتى  مشكالت  تشديد  كرده اند،  دنبال  را 
افغانستان، همكارى روسيه را بسيار حياتى ساخته است. انتقال تجهيزات و مواد گوناگون 
مورد نياز آيساف و ارتش افغانستان از مسير روسيه، در نشست سران ناتو در ليسبون مورد 
تأكيد قرار گرفت. در اكتبر2010، امريكا بازهم از روسيه خواست همكارى بيشترى با 
آيساف داشته باشد (Petrovsky and Dedushkin, 2011: 49- 57) تا مبارزه كارآمدترى 
با تجارت مواد مخدر از افغانستان انجام شود. براى روسيه نيز كه از مهم ترين مسيرهاى 
انتقال موادمخدر از افغانستان به سوى اروپا است، اين همكارى بسيار اهميت داشت.  
بسيارى از صاحب نظران ، همكارى روسيه با آيساف را از دستاوردهاى "بازشروع" روابط 
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آن با امريكا ارزيابى كرده اند. اين همكارى با نظارت شوراى روسيه- ناتو، شرايط را براى 
آموزش هاى مبارزه با تروريسم و موادمخدر هم فراهم آورد. با اين حال، حمله ناتو به ليبى 
و مرگ قذافى، روابط امريكا و روسيه را به تيرگى كشاند. حمله نظامى به ليبى، سپردفاعى 
موشكى، پيمان موشك هاى ميان برد، برنامه هسته اى ايران و روند درگيرى ها در سوريه، 

بهبود روابط امريكا و روسيه را با اختالل روبه رو كرد.

3-3 برنامه هاى دمكراتيك سازى
و  آگاهى  هدف  با  كه  مى دانند  دولتى  برنامه هاى  را  عمومى  ديپلماسى  برخى 
بنابراين  مى شود.  اجرا  و  طراحى  ديگر  كشورهاى  در  عمومى  افكار  به  جهت دادن 
را  آن  هم  برخى  مى گيرد.  شكل  مشخص  برنامه هاى  و  اهداف  با  عمومى  ديپلماسى 
امورخارجى مردم مدار خوانده اند. شمار قابل توجهى از سياستمداران روسيه بر اين باور 
هستند كه وزارت امور خارجه امريكا در پى طرح و اجراى برنامه هاى گوناگون براى 
تضعيف دولت و نهادهاى قانونى در روسيه است (Bovt, 2012: 63) . برپايى انقالب هاى 
رنگى در جمهورى هاى پيشين اتحاد شوروى در اين زمينه شواهد مناسبى را ارائه كرده 
است. از سوى نهادهاى داخلى در روسيه هم، از روند محدودسازى آزادى هاى قانونى 
شهروندان، بارها انتقاد شده است. در گزارش هاى منابع رسمى هم به مداخله غيرقانونى 
 Moshkin,) نهادهاى قدرت، براى دخالت در انتخاب و رفتار آزاد مردم اشاره شده است
3 :2010). با اين حال، در جريان تظاهرات شهروندان روسيه، سركوب آنان يكى از 

تكرارى ترين صحنه ها است. 

4-3 روابط اقتصادى
رهبران روسيه به خوبى اين به مسأله توجه دارند كه سياست و اقتصاد بين الملل 
بسيار درهم آميخته شده اند. تأثير زيرساخت اقتصادى قدرتمند در روسيه براى بازسازى 
توانمندى هاى نظامى كشور نيز، به ويژه با توجه به تجربه دوران اتحاد شوروى، از اهميت 
چشمگيرى برخوردار بوده است. سياستمداران روسيه به خوبى از ضرورت گسترش روابط 
خود  تكنولوژيك  عقب ماندگى هاى  جبران  براى  امريكا،  ويژه  به  پيشرفته،  كشورهاى  با 
آگاه هستند (Karaganov, 2012: 12) . روسيه در جهت تأمين نيازهاى اقتصادى خود، 
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پيوستن به نهادهاى اقتصادى فرامنطقه اى را نيز مورد توجه قرار داده است. پيوستن روسيه 
به مجمع آسم كه كشورهاى عضو آسه آن و كشورهاى اروپايى آن را تشكيل داده اند، در 
اين زمينه قابل توجه است (Koldunova, 2010: 27- 32). تقويت گروه همكارى بريكس 
را كه از كشورهاى، چين، هند و افريقاى جنوبى تشكيل شده، نيز مورد توجه قرار گرفته 

  .(Isachenko, 2012: 112, 121) است
اقتصادى  روابط  گسترش  به  كشور  دو  امنيتى،  سياسى-  مسايل  اهميت  وجود  با 
مناسب دست نيافتند. حجم سرمايه گذارى امريكا در اقتصاد روسيه بسيار ناچيز بوده كه 
نيمى از آن در بخش انرژى انجام شده است. امريكا از فهرست 10 كشور بزرگ سرمايه گذار 
در روسيه خارج شده است. مجموع سرمايه گذارى امريكا در روسيه به 10 ميليارد دالر 
هم نمى رسد كه تنها 3 ميليارد دالر آن به صورت مستقيم انجام شده است. روابط تجارى 
دو كشور نيز بيش از 10 ميليارد دالر نيست كه بسيار از حجم تجارت امريكا با چين 
كمتر است (Bovt, 2012, 63) . بسيارى از سرمايه گذاران امريكايى خواستار تغيير فضاى 
سرمايه گذارى در اين كشور بوده اند. با توجه به مسايل فساد مالى در روسيه و اقدام هاى 
دولت امريكا براى محدودسازى آثار آن در روابط دو كشور، سرمايه گذاران امريكايى تمايل 
زيادى به فعاليت در اقتصاد روسيه نشان  نداده اند. تجربه نشان داده گسترش روابط امريكا 
با يك دولت اقتدارگرا در روسيه، مانند چين، در گرو روابط اقتصادى سودمند در ميان دو 

كشور قرار دارد.  
در اكتبر 2012 كه اعالم شد 8 شهروند امريكايى روس تبار يا مرتبط با روسيه، به جرم 
صادركردن موادى با تكنولوژى پيشرفته براى نيروهاى نظامى و مجتمع صنعتى- نظامى 
به روسيه ، با ارزش 50 ميليون دالر بازداشت شدند، سايه سنگين مالحظات امنيتى بر 
روابط دو كشور به خوبى آشكار شد. اهميت اين موضوع با توجه به برنامه به سازى و ارتقاء 
تسليحات و سيستم هاى نظامى در روسيه كه از سوى والديمير پوتين آغاز شد، هم در 
امريكا و هم در روسيه از حساسيت زيادى برخوردار بوده است. در امريكا محافظه كاران اين 
رفتار را اقدام عليه منافع خود ارزيابى كردند. در روسيه هم هشدارى براى ضرورت تمركز 

. (Felgengauer, 2012: 8) بر امكانات و توانمندى هاى داخلى برآورد شد
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نتيجه
در پى انتخاب اوباما به عنوان رييس جمهورى امريكا و وعده تغيير در سياست خارجى 
امريكا، سياست "بازشروع" پويايى جديدى را وارد روابط امريكا- روسيه كرد. مقام هاى دو 
كشور كوشيدند جنبه هاى اقتصادى را در روابط متقابل بيشتر مورد توجه قرار دهند و در 
جهت تأمين نيازهاى مشترك از ظرفيت هاى يكديگر بهره گيرند. همكارى هاى منطقه اى 
و بين المللى از سرعت بيشترى برخوردار شد كه در برخورد با برنامه هسته اى جمهورى 
اسالمى نيز نمودى آشكار يافت. روسيه كه تنها قدرت هسته اى همراه با ايران در تكميل 
نيروگاه بوشهر بود، نشان داد در اين زمينه هم گام و هم ساز با امريكا رفتار مى كند، هرچند 
مالحظات و مسايل ويژه خود را نيز رها نكرد. در مورد مسأله سوريه نيز شكاف هاى جّدى 
در برخورد با دولت اسد و مخالفان آن پر  نشد، اما امكان همكارى در حوزه هاى منافع 
مشترك دو كشور را از ميان نبرد. «سرگئى ريابكوف» معاون وزير امورخارجه روسيه در 
نوامبر 2011 اعالم كرد روابط امريكا و روسيه بسيار بيش از آنچه پيش بينى مى شد، بهبود 
يافته است .او از يك سو به نقش مثبت امريكا در مسير صلح و سازش در گرجستان اشاره 
كرد و از سوى ديگر همكارى با اين كشور را براى راه يافتن روسيه به سازمان تجارت جهانى 
مطرح ساخت. ريابكوف اعالم كرد دوكشور در حال بررسى تسهيالت متقابل ويزا هستند 
تا شهروندان شان بتوانند ويزاى سه ساله دريافت كنند كه بتوانند بارها با آن به كشورهاى 

يكديگر بروند. 
سه سناريو براى آينده روابط امريكا و روسيه تصوير شده بود. نخست اينكه ادامه 
رياست جمهورى باراك اوباما به بهبود روزافزون روابط همه جانبه دو كشور كمك كند. 
بسيارى از صاحب نظران احتمال تحقق يافتن اين سناريو را اندك مى دانستند. احتمال 
داده مى شد اوباما در دور دوم رياست جمهورى خود به بازسازى رويكرد نرم افزارى در برابر 
روسيه بپردازد. در اين صورت از شرايط جنگ سرد دور مى شد و بازسازى اعتماد متقابل در 
ميان دو كشور مورد توجه قرار  مى گرفت. حذف صدور رواديد در ميان شهروندان دو كشور 
گامى ابتدايى در اين مسير به شمار مى آمد. همكارى در طرح هاى دفاعى و نيز گسترش 
روابط ناتو با سازمان پيمان امنيت جمعى، همكارى بيشتر در افغانستان و ادامه گفت و گو 
در مورد «آى.ان.اف» در اين زمينه قابل بررسى بود. هرگونه پيشرفت در حوزه هاى يادشده، 
ظرفيت افزايش همكارى در زمينه هاى ديگر را فراهم مى كرد. در سناريوى دوم هم، ادامه 
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"بازشروع" اساس قرار  گرفت، با اين حال، مسأله سپر دفاعى موشكى حل نشده باقى ماند. 
بازهم روابط دو كشور ثبات خود را حفظ مى كرد، هرچند اختالف ها نيز ادامه مى يافت. 
افرادى مانند «مايكل مك فال» سفير امريكا در روسيه بر اين باور بودند كه به "بازشروع" 
روابط امريكا و روسيه ادامه خواهد داشت. با اين حال سناريوى سومى هم وجود داشت كه 
تخريب فزاينده سياست "بازشروع" در آن مورد توجه قرار مى گرفت. با به قدرت رسيدن 

دوباره اوباما، احتمال اين سناريو كاهش يافت. 
در پايان سال 2011 «سرگئى الورف» خود و هيالرى كلينتون را عمل گرا خوانده 
بود. او موفقيت امضاى پيمان استارت 2 و ادامه همكارى هاى غيرهسته اى دو كشور و نيز 
همراهى امريكا براى پيوستن روسيه به سازمان تجارت جهانى را مورد تأكيد قرار داد. الورف 
همكارى سازنده دو كشور در زمينه هايى كه منافع مشترك دارند، داراى نتايجى مهم براى 
امريكا و روسيه دانست. او با طرح حوزه هاى بين المللى مورد اختالف دو كشور، اهميت 
همكارى آن ها را براى حل و فصل مشكالت بين المللى مطرح ساخت. دو كشور توانستند با 
ارزيابى نتايج رويارويى فزاينده در روابط خود و هزينه هاى آن، مزاياى "بازشروع" روابط را 
در جهت تأمين منافع مشترك تجربه كنند. تصويب پيمان استارت -2 يكى از مهم ترين 
نتايج مثبت سياست "بازشروع" روابط روسيه با امريكا، در شرايط پس از رخدادهاى 
افغانستان و عراق از يك سو و احياى نفوذ روسيه در خارج نزديك و جنگ در گرجستان 
از سوى ديگر به شمار آمد. البته همواره در روابط دو كشور دشوارى هاى گوناگونى هم 
بروز كرده است. موضوع «سرگئى ماگينسكى» و اخراج جاسوسان روس تبار در امريكا و 
نيز موضوع «ادوارد  اسنودن» آثار آن در روابط دو كشور نشان داده، با همه پيچيدگى ها و 
دشوارى ها، رهبران دو كشور تالش اند اهميت همكارى و مزاياى آن را برجسته سازند. البته 
با رخدادهاى اوكراين روابط روسيه با اروپا و امريكا وارد مرحله  جديدى شد كه  بررسى 

آن در آينده انجام مى شود. *
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