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چکیده
پس از آنکه اتحاد جماهیر شوروی در سال  1989م .فروپاشید ،بهه دلیهل تنهلل شهدید از جایگها ابرقهدر جههانی بهه یهک
قدر متوسط منطقهای ،دولتمردان روسی دستکم برای یک دهه تا به قدر رسیدن پوتین ،سیاستهای منفعالنهای را در
عرصه خارجی درپیش گرفتند .روی کار آمدن دولت پوتین ،با تغییرا عمهد ای در سیاسهتههای داخلهی و خهارجی ایهن
کشور همرا شد که از آن جمله ،معطوف شدن نگا ها به سمت توسعه زیرساختهای اقتصهادی در کنهار تحهوت اساسهی
در ساختار نظامی این کشور بود .این تحوت عمدتاً در چارچوب یکی از مهمتهرین اههداف سیاسهتمداران کهرملین؛ یعنهی
ارتقای جایگا و افلایش سهم ایهن کشهور در معهادت جههانی صهور پییرفتههاسهت .در همهین راسهتا ،نوسهازی ارتهش،
تسلیحا و تجهیلا نظامی متناسب با دانش و فناوری روز دنیا در دستورکار قهرار گرفهت .پهووهش اارهر مهیکوشهد بها
بهر گیری از روش تحلیلی -توصیفی ،به بررسی سیاست ههای نظهامی اتذادشهد از سهوی روسهیه در قالهب شهکل نهوینی از
دیپلماسی به نام «دیپلماسی نظامی» و تأثیر آن بر سیاست خارجی این کشور بپهردازد .بنهابراین ،پرسهش اصهلی آن اسهت کهه
«دیپلماسی نظامی چه تأثیری بر سیاست خارجی این کشور داشته است؟» با توجه به اینکه دیپلماسی نظامی ،شیو نهوین ارائهه
توان نظامی برای پرهیل از درگیری ،افلایش بازدارندگی و ابلاری در دست کارگلاران سیاست خارجی دولهتهها بههمنظهور
افلایش قدر چانهزنی و توانمندسازی آن است ،بررسیهای انجام شد نشان میدهد که اتذهاد چنهین رویکهردی از سهوی
روسیه ،سبب افلایش توانمندی این کشور در پیگیری اهداف سیاسهت خهارجی و پیهرو آن ،افهلایش قهدر و نقهش آن در
عرصه تحوت بینالمللی بود است.
واژههایکلیدی :سیاست خارجی ،دیپلماسی نظامی ،روسیه ،توان نظامی ،بازدارندگی

 .1دانشیار و مدیر گروه روابط بینالملل ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه عالمه طباطبایی تهران
tabasm234@yahoo.fr
( .2نویسنده مسؤول) ،دانشجوی دکتری روابط بینالملل ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه عالمه طباطبایی تهران
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مقدمه

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،این کشور تا مدتها به واحدی منفعلل در عرصله
بینالملل تبدیل شد .ضعف روسیه در عرصههای مختللف اقتصلادی و فرهنل

روبلهزوال

کمونیستی در این کشور ،صحنه را برای ورود بازیگرانی همچون بوریس یلستین و حامیلان
غربگرای وی آماده کرد .نگاهی به سالهای  1990تلا  1998نشلان ملیدهلد کله در دوران
یلتسین در رأس ریاست جمهوری آن زمان و حاکم بودن گفتمان غربگرایانه بلر سیاسلت
خارجی این کشور ،عمده نگاهها به سمت تعامل با غرب؛ بهویژه آمریکا بوده و حضور آنها
در منطقه آسیای میانه بهمنظور ایجاد یک جامعهمدنی و توسعه و مدرنیزه کردن دوللتهلای
منطقه (مزارعی ،تابناک )1394 ،در همین راستا بودهاسلت .گفتملان غربگرایلی کله از سلال
 1996با روی کار آمدن پریماکف رو به ضعف گذاشته بود ،در سال 2000م .بلا قرارگیلری
پوتین بر مسند امور به طور کامل شکست خورد .وقوع ایلن املر در کنلار پیگیلری احیلای
قدرت مانند دوران طالیی شوروی سابق ،از آن زمان تلا کنلون ،ناشلی از عواملل متعلددی
است .مروری گذرا بر این عوامل نشان میدهد که اوالً جامعه روسلی همچنلان در سلودای
شکوه گذشته بهسر میبرد و از جایگاه فعلی خود به هلی وجله راضلی نیسلت؛ همچنلین،
سیاستهای غلط غربگرایان روسی در واگذاری عرصه آسیای مرکزی و قفقاز به آمریکلا و
اروپا که زمانی متعلق به شوروی بوده و در این زمان نیز حیات خلوت این کشور محسوب
میشوند ،و گسترش ناتو و اتحادیه اروپا با عضوگیری این کشورها ،هشداری بلزر

بلرای

روسیه بهشمار میرود .در نهایت ،رویارویی با یکجانبهگرایی آمریکا و مطالبله سلهم بیشلتر
برای ایفای نقش در تصمیمات مهم بین المللی؛ از جمله دالیل این تغییر نگلرش آشلکار در
گفتمان سیاست خارجی است.
عامل قدرت و ارتقای همه ابعاد و وجوه آن؛ از جملله ملزوملات مهلم یلک کشلور
برای دستیابی به اهداف خود در عرصه سیاست خلارجی و در تعاملل بلا سلایر کشلورهای
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نظام بین الملل است .در همین راستا ،دارا بودن توان نظامی قدرتمند همواره و در همهحلال،
منبع اصلی قدرت بهشمار میرود .بنابراین ،روسیه بهویژه در دوران پلوتین ،بله اصلالحات
گسترده نظامی در بُعد نیروی انسانی ،تجهیزات و تسلیحات دست زدهاست تا تلوازن خلود
را حداقل از بعد نظامی در برابر سایر قدرتها؛ بهویژه آمریکا حفظ نماید .از سلوی دیگلر،
امروزه جایگاه بلند افکار عمومی جهان نزد دولتها؛ بهویژه قدرتهای بلزر  ،و نکوهیلده
شمردن پدیده نظامیگری و جن  ،ازجمله عوامل مؤثر در اهمیت یلافتن قلدرت دیپلماسلی
است که عمدتاً در چارچوب سیاست خارجی کشورها مجال بروز مییابلد .بلراین اسلاس،
تغییر کاربرد توان نظامی از شیوهای تهلاجمی و تهدیلدگر ،بله شلیوه ای تلدافعی بلا هلدف
افزایش قدرت بازدارندگی ،لزوم پیدایش و اهمیت دیپلماسی نظامی را بیش از پیش آشلکار
میکند .دیپلماسی نظامی بهعنوان سیاست نوین نظامی قدرتهای بزر

از جمله روسلیه و

نیز شاخهای از علم دیپلماسی ،در ارتباط مستقیم بلا فعالیلتهلای نظلامی هلر کشلور و در
حقیقت ،شکلی تازهای از ارائه آن بهمنظور افزایش توان بازدارندگی و پرهیلز از رویلارویی
مستقیم است.
مبانینظریومفهومی
)1

مفهوموکاربرددیپلماسی :پیشبرد اهداف و مقاصد هرکشور بهعنوان منافع مللی و

عموماً در قالب سیاست خارجی پیگیری میشلود .در هملین رابطله دو شلکل کللی بلرای
دستیابی به این منافع از دیرباز وجود داشتهاست .مفاهیم «استراتژی» و «دیپلماسی» دو ابلزار
مهم؛ اما کامالً متفاوت با یکدیگر و بهتعبیری همانند یک شمشیر دولبه در دستان دوللتهلا
هستند که بهوسیله آنها قادرند مقاصد گوناگون خود را در عرصه بینالمللی دنبال کنند.
واژه استراتژی بیشتر در عرصه نمایش قدرت سختافزاری و بهطور مشخص ،تلوان
نظامیکشورها بهکار میرود« .فن اداره عملیات جنگی»« ،دانش رهبری عملیلات نظلامی» و
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«سوق الجیشی» معانی متعددی است که برای این واژه بهکار رفتهاند .ترجمه فنی اسلتراتژی
نیز «تدبیر یا طراحی نقشه برای جن

یا مقابله با تهدیدها ،توأم با خدعه و نقلل و انتقلاالت

نظامی» است(صادق حیدرخانی .)95 :1376 ،درایلن رابطله ،تعریفلی کله فرمانلدهی سلتاد
مشترک ارتش ایاالت متحلده آمریکلا از اسلتراتژی نظلامی ارائله داده اسلت ،ملیتوانلد بله
شکلگیری چارچوب بحث کمک کند .بنابر این تعریف ،استراتژی نظامی «هنر و عللم بله-
کارگیری نیروهای مسلح یک ملت بهمنظور تامین اهداف سیاست ملی ،با بهکلارگیری نیلرو
یا تهدید به اعمال قدرت» است(بهنقل از :اف لیک ،روشندل.)133 : 1373،
در عوض ،رسالت بنیادین دیپلماسلی ،ملدیریت بلر روابلط میلان کشلورها و سلایر
بازیگران بینالمللی است .از منظر حکومتها ،دیپلماسی در ارتباط با ارائله توصلیه ،شلکل
دادن و اجرای سیاست خارجی است(سیمبر .)174 :1385 ،دیپلماسلی ملیتوانلد بلهعنلوان
رفتاری در روابط بینالملل از طریق مذاکره ،ایجاد حسن نیت و اعتماد متقابل بهجای توسل
بهزور و تبلیغات یا منابع رو بهکاهش تعریف شود(.)KA Muthanna, 2011:1
با پیچیدهتر شدن مسائل دنیای امروز ،درهم تنیدگی مفلاهیم گونلاگون نیلز افلزایش
یافته و تا حدود زیادی مرزهای کارکردی آنها در حال کمرن

شدن است .در همین رابطه،

هزینههای سنگین بهجا مانده از جن های جهانی اول و دوم و مسابقات تسللیحاتی جنل
سرد ،فضای تبلیغاتی منفی علیه بعد استراتژیک و تهاجمی قدرت نظامی را به همراه داشلته؛
اما در عوض ،به سبب اهمیت یلافتن توسلعه اقتصلادی -تکنولوژیلک و رواج رژیلمهلا و
همکاریهای بینالمللی ،جن

و مناقشه ،جای خود را به مفاهمه و گفتگوهلای دیپلماتیلک

داده است .از این رو ،تغییر کاربری توان نظامی از شیوهای تهاجمی و تهدیدگر ،به شلیوهای
تدافعی و پیدایش دیپلماسی نظامی با هدف افزایش قدرت بازدارندگی ،الزمه چنین فضلایی
بوده است.
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)2

دیپلماسینظامیچیست؟

دیپلماسی نظامی 1در معنای محدود و متداول آن ،بیشتر به ارسال وابستههای نظامی اطلالق
میشود .بهفراخور سطح روابط دیپلماتیک کشورها ،ارسلال وابسلتگان نظلامی نیلز در کنلار
ارسال هیأتهای دیپلماتیک خارجی با توجه به میزان همکاریهای نظلامی دو کشلور و بلا
موافقت دولت پذیرنده صورت میگیرد .وابسته ،بهعنوان همتا و قرینه یک سفیر ،دیپلملاتی
یونیفورم پوش است با وضعیتی کامالً دیپلماتیک ،که وظیفهاش ،سلابقاً مشلاهده و ارزیلابی
توسعه نظامی در کشور خارجی و همچنین ،حفظ رابطه نزدیک با نخبگان نظلامی خلارجی
بود( .)Swistek, 2012: 81اطالعات ،تجربهها و آموزههای وابسلتههلای نظلامی ،در رونلد
پیشرفت و اقتدار نظامی هر کشور بسیار تأثیرگذار است .کشورها برای نشلان دادن صللح و
دوستی با کشورهای همجوار خود ،تعامالت مربوط به اعزام وابستگان نظامی را بله مرحلله
اجرا میگذارند .زمینهچینی برگزاری رزمایشهلای مشلترک ،بسترسلازی تبلادل دانشلجوی
نظامی ،انتقال تجارب در زمینه مقابله با اقدامات تروریستی و خرابکارانله و همچنلین ،مهیلا
کردن شرایط برای خرید تسلیحات نظامی؛ از جمله اموری اسلت کله توسلط یلک وابسلته
نظامی ساماندهی میشود(میزان.)1395 ،
امروزه با کاهش درگیری و رویارویی مستقیم کشورها در میدان نبرد ،کارکرد و حتی
اهداف استفاده از توان نظامی از سوی آنها دچار تحلوالت چشلمگیری شلدهاسلت و تلوان
دفاعی بیشتر جنبه نمایشی و بازدارنده دارد؛ به این معنا که دولتهای بلالقوه تهدیلدگر ،بلا
مشاهده توان بازدارندگی طرف مقابل ،هزینه بهفعلیت رساندن تهدید خود را نسبت به سود
احتمالی ،بیشلتر بداننلد و از انجلام آن پشلیمان شلوند .دیپلماسلی نظلامی شلیوه نلوینی از
بهکارگیری رایج استراتژیک و سلخت افلزاری قلدرت اسلت کله در چهلرهای دیپلماتیلک
منعکس میگردد و هلدف آن ،تقویلت چانلهزنلی و ارتقلای قلدرت هرکشلور در پیشلبرد
1. Military Diplomacy
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خواستهها؛ حتیاالمکان بدون توسل به ابزارهای خشونتآمیز و پرهیز از جن

است.

یک چرخش مهم در ماهیت و هدف روابط نظامی بلین الملللی هملراه بلا فروپاشلی
دیوار آهنین اتفاق افتاد .با تغییر در مفهوم امنیت به نفع رویکردی جلامع ،فراگیلر و تقویلت
یافته ،نقش وابسته نظامی و وظایفش نیز افزایش یافت .درواقع ،اضلمحالل اتحلاد جملاهیر
شوروی و همزمان آغاز جن ها علیه تروریسم ،سبب شده است تا وابستههلای نظلامی بله
طور کامل در طیف وسیعی از فعالیتهای مربوط به دفاع ملی درگیلر شلوند و از سیاسلت
گذاران ملی و فرماندهان نظامی حمایت کنند( shea, Transforming military diplomacy:

 .)49بنابراین ،اصطالح و مفهوم مدرن دیپلماسی نظامی میتواند چنین تعریف شود« :فراهم
نمودن نیروها برای رویارویی با فعالیتهای متنوع و گوناگون که وزارت دفاع برای برطرف
کردن دشمنی ،ایجاد اعتماد و حفظ آن ،همکاری و مساعدت در توسعه حلوزه پاسلخگویی
نیروهای مسلح بهشکلی دموکراتیک ،و در نتیجه ،ایجاد سهمی مهم به جلوگیری از مناقشله
و تفکیکپذیری بهکار میگیرد(.)Swistek, 2012: 81-82
دیپلماسی نظامی به شکل امروزی و با اهداف گستردهای که برای آن تعریلف شلده،
بیشتر توسط قدرت های بزر

جهان استفاده میشود .آمریکلا ،انگللیس ،فرانسله و نلاتو ،از

پیشگامان این عرصه در جهان هستند .چین در این حوزه بهشدت در حلال کلار کلردن بلر
روی کوشش های نظامی دیپلماتیک است .همچنین ،هند و استرالیا نیز عملکرد خلوبی را در
این زمینه ثبت کردهاند ( .)KA Muthanna, 2011:8روسیه نیز از جمله کشورهایی است که
در سالهای اخیر با اعتقاد به اینکه نیروی نظامی یکی از اجلزای اساسلی ایلده بازگردانلدن
وضعیت روسیه بهعنلوان یلک ابرقلدرت جهلانی اسلت ( Winnie, Diplomatic Courier,

 )2011به توسعه دیپلماسی نظامی از طریق بازسازی و بهینهسازی حلوزه دفلاعی و نظلامی
خود مبادرت نمودهاست.
اَشکالدیپلماسینظامی
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اشکال اصلی دیپلماسی نظامی شامل فعالیتهای استراتژیک است که از جمله آنها مشلاوره
های دفاعی و گفتگوهای راهبردی ،انتقال تسلیحات ،افتتاح پایگاههلای نظلامی ،شلرکت در
تمرینات نظامی دوجانبه و چندجانبه ،مبادالت حرفهای آموزشی نظامی در کنار همکاری در
زمینههای امنیتی غیرسنتی ،مانند فرستادن نیروهای مسلح برای مقابله با تمرینات تروریسلتی
و عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد است .همچنین ،برخلی دیگلر از اقلداماتی کله در
راستای دیپلماسی نظامی صورت میپذیرد ،عبارتند از :تبلادل وابسلتههلای نظلامی ،بازدیلد
هیأتهای نظامی ،مطالعه نظامی خارج از کشور ،شرکت در برنامههای کنتلرل تسللیحات و
خلع سالح بین المللی ،واردات و صادرات اسلحه و کمکهای نظامی بهکشورهای دوسلت.
دیپلماسی نظامی به نیاز بلرای جلذب کشلورهای اطلراف و برخلی کشلورهای پیشلرفته و
مشللخص مللیپللردازد کلله مللیتواننللد بلله تهدیللدهای بللالقوه در آینللده تلقللی (تبللدیل)
شوند(.)Rajogopalan, researchgate:2
سیاستخارجیروسیهپسازجنگسرد

سقوط شوروی ،همراه با زوال همه وجوه تعریفکننلده یلک ابرقلدرت؛ یعنلی همله ابعلاد
اقتصادی ،فرهنگی و درنهایت نظامی رخ داد و این کشور را تا مدتها بهواحدی منفعلل در
عرصه بین الملل تبدیل کرد .خالء قدرت ناشی از فروپاشی سیستم دوقطبی ،عالوهبلر آنکله
صحنه بین المللی را برای یکهتازی آمریکا بهعنوان تنها ابرقدرت باقیمانده در میدان نبرد بلا
شوروی کامالً آماده و مهیا کرد؛ در داخل نیز ،فضا را در اختیار غربگرایانی همانند بلوریس
یلستین ،نخستین رئیس جمهور روسیه جدید قرار داد.
ورود آمریکا به منطقه آسیای میانه و قفقاز ،که زمانی جزئی از شلوروی بله حسلاب
میآمد ،بیشتر ناشی از ضعف مفرط فدراسیون روسیه هم در داخل و هم در نظام بین المللل
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بود .اگرچه یلتسین 1توانایی کافی برای رفع مشکالت مردم روسیه را نداشت؛ اما مردم ایلن
کشور هی گاه رؤیای قدرت بزر

بودن را فراموش نکردند و هرگز نتوانستند سیاستهلای

یکجانبهگرایانه ایاالت متحدهآمریکا را که به نوعی تحقیر روسیه محسوب می شلد ،بپذیرنلد.
لذا با قرار گرفتن پوتین در رأس قدرت این کشور و اتخاذ رویکردی واقعبینانه نسلبت بله
اوضاع داخلی و بینالمللی ،تالش شد تا زمینههای الزم برای ایفای نقشی مهمتلر و ملوثرتر
توسط روسیه در نظام بینالملل فراهم شود(عمادی.)111 :1388 ،
کوشش روسیه در دوره پلوتین بلرای مکلانیلابی بهتلر و بلاالتر در ترتیبلات نظلام
بینالملل ،ناشی از آرمان تبدیل شدن بهقدرتی بزر

در عرصه بلینالمللل و نلوع برداشلت

نخبگان از چگونگی ساختار نظام بین الملل پس از جن

سرد بود .روسیه بهویلژه در دوران

ریاست جمهوری پوتین 2،نظام تکقطبی را بهعنوان اصل سازمان دهنده نظم بین المللل پلس
از جن

سرد بهرسمیت نشناخت و تثبیت آن را مغایر با منافع خلود ارزیلابی کلرد .از نظلر

وی و دولتمردانش ،نظام تکقطبی موجود وضعیتی موقت و ناپایدار بود؛ اما تا شکلگیلری
نظم جدید ،نظم حاکم «تکقطبی متکثر» و یا شکل متعادلی از تکقطبی بلود ( Shakleyina

 and Bogaturov,2004:45؛ به نقل از نوری .)93 :1387 ،بر همین اساس ،روسیه از هملان
زمان و علیرغم مخالفت با وضعیت موجود ،کوشش کرد تا به درکلی صلحیح از هویلت و
منافع ملی خود دست یابد و در ادامه ،با توجه به فضای متغیلر بلینالملللی ،آن را در قاللب
سیاستهای مختلف اقتصادی ،نظامی و تبلیغاتی منعکس در سیاست خلارجی خلود دنبلال
کند ،و درنهایت ،در یک فرایند تدریجی ،مداوم و متناسب با زمان ،بله بازتولیلد قلدرت در
نظام بینالملل اقدام نماید.
سیاستمداران کرملین با درک این مطلب مهم کله قلدرت واقعلی در فضلای جدیلد

1. Boris Yeltsin
2. Vladimir Putin
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بین الملل چندبعدی است ،ضمن کوشش برای تقویت همزمان مؤلفههای «سلخت» و «نلرم»
قدرت روسیه ،بر تبدیل این کشور به یک «قدرت بلزر » کله از منظلر آنهلا کشلوری بلا
اقتصادی نیرومند و پیشرفته ،جامعهای پویا ،مستقل و متنفذ در عرصه بلین المللل و بلازیگر
جهانی بود ،تاکید کردند (Bobo, 2006: 62؛ بهنقلل از علیرضلا نلوری .)94 :1387 ،پلوتین
درکنار بهبود وضعیت اقتصادی روسیه ،احیای توان نظامی این کشور را به شکلی جلدی در
دستور کار خود قرار داد ،تا جایی که اکنون به بازویی قابل اتکا و کارآمد در جهت پیشلبرد
منافع و اهداف این کشور؛ بهویژه افزایش قدرت دیپلماسی و چانهزنی در سیاست خلارجی
در عرصه بین الملل تبدیل شدهاست .این سیاست بهطور جدی؛ بهویژه پس از انتقال قلدرت
به مدودف 1در سال  2008و مجدداً باروی کار آمدن پوتین در سال  2012تا به امروز دنبلال
شدهاست.
بررسیابعادتواننظامیروسیه 

توان نظامی روسیه میراث بزر

بهجا مانده از جنل

سلرد اسلت؛ املا نوسلازی تجهیلزات

نظامی بههمراه اصالح ساختار ارتش بهشکل جدی از زمان پوتین آغاز شدهاست .این نکتله
حائز اهمیت است که از پایان جن

سرد تاکنون ،با وجود افزایش روند دموکراسلی سلازی

در جهان ،رواج دیپلماسی در روابط میان دولتها ،کاهش اقدام به جنل

و محلدودیت آن

در ابعاد کالن بین المللی ،طبق آمار مرکز تحقیقات استکهلم 2بودجه نظامی جهان هملهسلاله
دارای رشد محسوسی بوده است .تناقض موجود در این رابطله در قاللب دیپلماسلی نظلامی
قابل توصیف است؛ بدین شکل کله املروزه قلدرتهلای بلزر

عموملاً از نیلروی نظلامی

درجهت بازدارندگی و نمایش آن بهسایر قدرتها استفاده میکنند تا هزینه ناشلی از حملله

1. Dmitry Medvedev
2. Stockholm International Peace Research Institute
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احتمالی توسط رقبا را به آنها القا کنند .همچنین ،افزایش قلدرت نظلامی ،تلوان کشلورها را
برای قدرت چانهزنی در عرصه سیاسی؛ بهخصوص پیشبرد اهداف سیاست خارجی افزایش
خواهد داد .در ادامه ،به برخی از مهمترین مؤلفههلای نظلامی روسلیه کله از جملله عواملل
اصلی شکلگیری دیپلماسی نظامی قدرتمنلد ایلن کشلور نیلز محسلوب ملیشلوند ،اشلاره
میگردد.
)1

بودجهنظامی 

نگاهی به بودجه دفاعی روسیه نشان میدهد که از زمان به قدرت رسیدن پوتین ،تقریباً همه
ساله روندی صعودی را طی کردهاست .بر طبق تازهترین آمار منتشلر شلده در سلال جدیلد
میالدی در سایت گلوبال فایر 1،هماکنون آمریکا از نظر توان نظامی در رده نخسلت قلدرت
های نظامی جهان قرار دارد .بودجه نظامی آمریکا هم اکنون بلا  587میلیلارد دالر ،بلاالترین
رقم بودجه را در بین سایر کشورها بهخود اختصاص داده است کله بلیش از  30درصلد از
کل هزینه نظامی جهان را تشکیل میدهد .بر طبق همین آمار ،هماکنون روسیه از نظلر تلوان
نظامی در رده دوم قدرتهای نظامی جهان قرار دارد؛ اما بودجه نظامی آن تنها بلال بلر 44
میلیارد دالر است) .(Globalfirepower , 2017در همین زمینله ،والدیمیلر پلوتین ،نخسلت
وزیر روسیه در یک نشست دولتی اظهار داشت« :در  5تا  10سال آینده ملا بایلد تجهیلزات
ارتش و نیروی دریایی را بهروز کنیم و تا سال  2020باید  70درصد از تجهیلزات ارتلش و
نیروی دریایی روسیه مدرن شده باشند» .روسلیه قصلد دارد تلا سلال  2020نزدیلک بله20
تریلیون روبل (حدود  666میلیارد دالر) بلرای ملدرن کلردن تسللیحات خلود هزینله کنلد
(ایراس.)1390 ،

1. Global firepower
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)2

تجهیزات نظامی

تجیهزات نظامی روسیه و تکنولوژی ساخت آنهلا گنجینلهای عظلیم بلهجلا مانلده از دوران
جن

سرد است .این گنجینه مجموعهای از تسلیحات متعارف و نامتعارف نظیر سالحهلای

هستهای را دربردارد و در سالهای اخیر؛ بلهخصلوص از دوران بلهقلدرت رسلیدن پلوتین
سرمایه گذاریهای کالنی صرف تجهیز ،نوسازی و اصالحات گسترده در ساختار نظلامی آن
شدهاست.
 -اصالح ساختارنظامی :روسیه پس از پایان جن

سلرد تقریبلاً در همله زمینلههلا

تغییرات اساسی را تجربه نمود؛ اما نیروی نظامی ایلن کشلور از انجلام تغییلرات دور مانلد.
روابط رهبران سیاسی روسیه و نیروهای مسلح از زملان گوربلاچف روابلط خلوبی نبلود و
دولت یلستین نیز ثبات چندانی نداشت .وی در مدت هفت سال ریاسلت جمهلوری خلود
دارای پنج وزیر دفاع بود .در زمان وی میلان مقاملات ارشلد نظلامی روسلیه اخلتالف نظلر
شدیدی وجود داشت و این امر یکی از دالیل مهم برای علدم ارائله یلک برنامله اصلالحی
نظامی در روسیه زمان یلستین بودهاست (عمادی)113 :1388 ،؛ اما پلوتین هملواره در دوره
ریاست جمهوری خود به اصالح وضعیت نظامیتوجه داشت و در برنامه اصلالحات خلود
سه هدف عمده را در پیش گرفت:
 -1هدفمندکردن تخصیص نیرو و بودجه در ارتش باهدف افزایش کارآمدی آنها
 -2مدرنیزه کردن تجهیزات نظامی(متعارف و هستهای؛ بهویژه در زمینه موشکی)
 -3تمرکز سیاستگذاری نظامی در وزارت دفاع
از طرفی ،پوتین اهداف اصالحات خود را ایجاد ارتشلی کوچلکتلر ،تخصصلیتلر،
مجهزتر و کارآمدتر میداند که بتواند علیه تروریسم ،جداییطلبی و دیگر تهدیدات نامتقارن
مقابله کند .روسیه توان نظامی را عاملی تعیینکننده در تبدیل شدن به یک کشلور قدرتمنلد
میداند .اگرچه انتظار نمیرود این کشور نفوذ نظلامی خلود را در جهلان بله انلدازه اتحلاد
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جماهیر شوروی احیا کند؛ اما اصالح و نوسازی توان نظامی این کشور املری قطعلی اسلت
(عمادی.)115 :1388 ،
)3

صادراتاسلحه

در حال حاضر روسیه به لحاظ حجم صادرات اسلحه پس از ایاالت متحلده در جایگلاه دوم
جهان قرار دارد .درحقیقت ،از سال  1950تاکنون آمریکا و روسلیه هملواره از بلزر تلرین
تامینکنندگان و صادرکنندگان تسلیحات در جهان بودهاند .بر اساس ارزیابی سلیپری 1980
تا  1984که اوج نقل و انتقال تسلیحات در زمان جن

سرد بهشمار میآید ،پنج صلادرکننده

اصلی تسلیحات اتحاد جماهیر شوروی سابق ،ایلاالت متحلده آمریکلا ،فرانسله ،انگللیس و
آلمان 84 ،درصد بازار صادرات تسلیحات متعارف را در اختیلار داشلتند .براسلاس آخلرین
آمار مرکز مطالعات صلح استکهلم (سیپری) که در کتاب منتشر شده  2017آمده است ،هلم
اکنون پنج کشور آمریکا ،روسیه ،چین ،فرانسه و آلمان ،بزر ترین صادرکنندگان تسللیحات
درجهان هستند و آمریکا با  33درصد و روسیه بلا 23درصلد سلهم در صلادرات اسللحه،
همچنان جایگاههای اول و دوم جهان را در اختیار دارند(.)SIPRI, 2017:14-15
)4

رزمایش 

رزمایشها عموماً شبیهسازی شرایط جنگی هستند و بیشتر با هدف آزمودن توانایی نظامی،
آمادگی نیروها هنگام تمرین ،برای رویارویی با وضعیت واقعی احتمالی و آزمایش
دستاوردهای جدید درحوزه نظامی برگزار میشوند .رزمایشهای مشترک نیز در همین
راستا و بیشتر در بین کشورهای متحد یا مشترک در منافع ،بهمنظور هماهنگی بیشتر نیروها
با یکدیگر است .در سالهای اخیر ،چین و روسیه وارد همکاریهای جدی در زمینههای
سیاسی ،اقتصادی و نظامی شدهاند .همکاری در سازمان همکاریهای شانگهای ،تشکیل
گروه اقتصادهای نوظهور(بریکس) ،و وتوی قطعنامههای ضدسوری کارشناسان را بر این

بررسی نقش دیپلماسی نظامی در سیاست خارجی روسیه73 /

باور همرأی نمودهاست که این دو کشور قصد مقابله آشکار با آمریکا بهعنوان قدرت
هژمون و تغییر ساختار نظام بینالملل بهصورت چندقطبی و کثرت بازیگران اثرگذار جهانی
را دارند .برپایی سه رزمایش مشترک که اولین آنها در سال  2012و دو بار دیگر که در سال
های  ،2013و  2015نیز مجدداً انجام شد ،گویای عزم جدی دو کشور در راستای ارتقای
سطح همکاریهای نظامی است .برخی دیگر از این رزمایشها عبارتند از :رزمایش مشترک
روسیه ،قزاقستان و جمهوری آذربایجان در سال  2015و تمرینات نظامی مشترک روسیه با
سربازان کشورهای تاجیکستان ،قزاقستان ،قرقیزستان ،ارمنستان و بالروس در سال  2015و
رزمایش این کشور با هند.
)5

همکارینظامی 

همکاریهای نظامی معموالً طیف وسیعی از اقدامات؛ از جمله ارسال وابستههای نظامی به-
همراه هیأتهای دیپلماتیک خارجی ،ارسال مستشاران نظامی بلهمنظلور آملوزش و تربیلت
نیروها به درخواست کشور پذیرنده ،سفر و بازدید هیأتهای نظامی ،شلرکت در تمرینلات
نظامی دوجانبه و چندجانبه و غیره را دربرمیگیرد.
روسیه تاکنون با کشورهای مختلفی وارد همکاریهلای نظلامی شلدهاسلت .امضلای
توافقنامههای متعدد با هند ،تقویت همکاریهای نظامی بلا چلین ،ارسلال مستشلار ،نیلرو و
تجهیزات نظامی به درخواست کشور سلوریه ،و انتقلال تسللیحات در حمایلت از مخالفلان
دولت اوکراین به شرق این کشور ،تنها گوشهای از این اقدامات است .همچنین ،این کشلور
همواره بر توسعه همهجانبه همکاری با کشورهای آمریکای التین تاکید نموده اسلت .یکلی
از محورهای این همکاری ،فروش سالح بوده است .کشلور روسلیه از سلال  ،2009مقلادیر
زیادی تسلیحات و فناوریهای نظامی به کشورهای ونزوئال ،برزیل ،مکزیک ،پلرو ،کلمبیلا،
بولیوی ،اوروگوئه و اکوادور عرضه کلرده اسلت .بلهطلورکلی ،روسلیه سلعی ملیکنلد تلا
اختالفاتش با ایاالت متحده در رابطه با مسائلی همچون گسترش ناتو به شرق و طلرحهلای
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آمریکا برای استقرار سیستم دفاع موشکی در شرق اروپا را به آمریکای التین بکشلاند .ایلن
درحالی است که حفظ منطقه آمریکای التین در سیاست خلارجی آمریکلا بلهعنلوان سلنگر
محکم اقتصادی و امنیتی ،همواره از اهمیت ویژهای برخوردار بوده است .درواقلع ،روسهلا
قصد دارند با اقدامات تالفیجویانه ،افزایش نفوذ خود در منطقله آمریکلای التلین و انعقلاد
قراردادهای نظامی ،منافع این کشور را به چالش بکشلند (خبرگلزاری صلدا وسلیما ،رادیلو
تاجیک.)1392 ،
پایگاهنظامی

)6

امکانات نظامی روسیه در خارج از کشور ،عمدتاً در کشورهایی واقع شده اسلت کله زملانی
جزئی از خاک اتحاد جملاهیر شلوروی سلابق بلودهانلد .آنهلا اغللب پایگلاههلای هلوایی،
سیستمهای دفاع موشکی و سیستمهای کنترل فضا هستند .یکی از ایلن پایگلاههلا واقلع در
شمال غربی سوریه در استان الذقیه ،پایگاه نبلرد بلا تروریسلتهلای تکفیلری بلوده اسلت.
همچنین ،پایگاه دریایی طرطوس نیز از گذشته محل تعمیلر ،نصلب و راهانلدازی تلدارکات
نیروی دریایی روسیه است .پایگاه طرطوس تنها مرکز تدارکات نیلروی دریلایی روسلیه در
دریای مدیترانه است .پایگاه لجستیکی کلام ران واقلع در کشلور ویتنلام درگذشلته توسلط
نیروی دریایی و هوایی شوروی و نیز روسیه استفاده می شد .با پایان یلافتن اجلاره در سلال
 ،2004پس از گذشت  10سال در اواخر سال  ،2014روسیه و ویتنام در مورد ایجاد پایگلاه
مشترک تعمیر و نگهداری زیردریایی در خلیج کام ران به توافق رسلیدند ( Sputnik news,

.)2015
پس از جن

روسیه و گرجستان در سال  2008و به رسلمیت شلناختن کشلورهای

آبخازیا و اوستیای جنوبی ،توافقی بین مسکو و اوستیای جنلوبی مبنلی بلر احلداث پایگلاه
هوایی روسیه در این منطقه صورت گرفت .یکی دیگر از مراکز استقرار نیروهلای روس در
آبخازیاست .روسیه دارای تأسیسلات نظلامی در کشلور ارمنسلتان ،واقلع در نزدیکلی ملرز
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گرجستان نیز هسلت .همچنلین ،دو پایگلاه در کشلور همسلایه خلود بلالروس نیلز طبلق
توافقنامهای که با ایلن کشلور تلا سلال  2020بله امضلا رسلانده ،از ایلن جملله اسلت .در
قرقیزستان یک پایگاه هوایی بزر  ،در قزاقستان پایگاه تست آزمایش فناوری موشکی برای
دفاع هوایی و پایگاه فضایی بایکونور قرار دارد .تاجیکستان نیز یکلی دیگلر از کشلورهایی
است که روسیه در آن دارای پایگاه نظامی است .دفلاع از ملرز تاجیکسلتان و افغانسلتان ،از
اهداف اصلی این پایگاه نظامی است(.)Sputnik news, 2015
)7

قراردادهایکنترلتسلیحات

قراردادهای کنترل تسلیحات ،یکی از وجوه اصلی دیپلماسی نظامی هستند .مقلدمات انعقلاد
قرارداد همراه با گفتگو ،ملذاکره یلا معاملله بلر سلر برخلی امتیلازات ،از ابزارهلای اصللی
دیپلماسی مورد استفاده دولتهاست .قراردادهای تسلیحاتی روسیه عمدتاً دوجانبه و طلرف
مقابل ایاالت متحده بودهاست .موضوع اغلب این قراردادها نیز کلاهش و کنتلرل تسللیحات
هستهای و غیرهستهای است .برخی از مهمترین قراردادهلای تسللیحاتی عبارتنلد از :پیملان
موشکهای ضدبالستیک یا ای.بی.ام ( ،)1972پیمان تسلیحات هسلتهای میلانبلرد (،)1987
پیمان نیروهای متعارف در اروپا ( ،)1990قراردادهلای سلالت  1و 2میلان ایلاالت متحلده و
اتحاد جماهیر شوروی سلابق ( )1979-1972و اسلتارت 1و )2010-1991( 2میلان دوللت
روسیه و آمریکا.
نقشدیپلماسینظامیدرسیاستخارجیروسیه 

ایگور ایوانف معاون اول سابق وزیر امورخارجه روسیه معتقد است که عاملل تلوان نظلامی
در تامین منافع روسیه در صحنه بین المللی نقش مهمی را ایفا کرده و خواهلد کلرد .بلهنظلر
وی ،هی کدام از مسائل مهم سیاست خارجی روسیه بدون وجود نیروهلای مسللح مجهلز
حل شدنی نیست .یکی از مسائل مهم و اساسی سیاست خارجی روسیه کله ایوانلف بله آن
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اشاره دارد ،حفظ ثبات استراتژیک از طریق تحکیم نقش روسیه بهعنوان یکی از مراکز مهلم
توان اقتصادی و نظامی در جهان چنلدقطبی اسلت کله بلهتلدریج ایجلاد ملیشلود .از هلم
پاشیدگی سیستم دوقطبی دوران جن

سرد ،ایجاد هسته همگرایلی اروپلای غربلی و رشلد

سریع اقتصادی جمهوری خلق چین و برخی از کشورهای دیگر آسیا و آمریکلای التلین از
وجود این گرایش حکایت میکند .الزمه تحکیم مبانی جهان چندقطبی اقتصاد مؤثر و تلوان
نظامی؛ بهویژه توان هستهای است .بههمین دلیل ،بازسازی و اصالح نیروهای مسلح روسیه
نه تنها اهمیت دفاعی؛ بلکه اهمیت سیاسی و بینالمللی نیز دارد (ایوانف.)52-51 :1376 ،
بیشک رویارویی با گرجسلتان در بحلران اوسلتیا ،مداخلله در بحلران داخللی اوکلراین و
کمکهای نظامی گسترده به سوریه ،از مهمترین رویدادهای بینالملللی در ده سلال گذشلته
هستند که روسیه آشکارا به ایفای نقش و رقابت با قدرتهای غربی؛ بهویژه آمریکا پرداخته
است .بحران اخیر سوریه ،روسیه را مجبور کرد تا نقش یک بلازیگر قابلل اعتملاد را بلرای
برقراری امنیت و ثبات منطقهای بهعهده بگیرد .نکته جاللب توجله آن اسلت کله بازگشلت
روسیه در سیاست جهانی از طریق بهکارگیری دیپلماسی نظامی عملی شده است .دیپلماسی
نظامی فعلی روسیه در سوریه ،شامل نیروهای مسللح مجهلز ،مانورهلای هماهنل

شلده و

مجتمعهای صنعتی دفاعی احیا شده است که در مبارزه علیه داعش چندین نقش کلیلدی را
برای این کشور به ارمغان آورده است :شریکی قابل اعتماد برای متحلدان ،آزملایش میلدانی
تسلیحات روسی ،داغتر کردن بازارهای جهانی اسلحه و نمایش نقلش منطقلهای و جهلانی
روسیه در معادالت بینالمللی .روسیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بلر بازارهلای
انرژی برای رشد اقتصادی خود تمرکز نمود؛ با این حال ،پلس از بحلران اوکلراین در سلال
 ،2014تحریمهای اقتصادی اعمال شده باعث شد تا ایلن کشلور بله دلیلل سلقوط نفلت و
ارزش روبل دچار بحران اقتصادی شود .بنابراین ،زمانی که سوریه از یک سو ملورد تهدیلد
کشورهای غربی و از سوی دیگر ،هجمه گروههای تروریستی داعش قرار گرفت ،روسیه از
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دیپلماسی نظامی بهعنوان یک اهرم قدرتمند در ژئوپلتیک غلرب آسلیا اسلتفاده کلرد .پیاملد
مثبت استفاده از دیپلماسی نظامی در سوریه آن بلود کله عللیرغلم همراهلی قلدرتهلای
اروپایی با امریکا در تحریم روسیه که به دلیل الحاق کریمه به این کشور وضلع شلده بلود،
همین کشورها روسیه را بهعنوان نیرویی قدرتمند و تاثیرگذار در عرصه تحوالت بینالمللی
بپذیرند؛ برای مثال ،در حال حاضر کشورهایی مانند فرانسه ،آلمان ،ایتالیلا و سلایر اعضلای
اتحادیه اروپا در تالشند تا پس از اِعمال دور دوم تحریمهلای اقتصلادی در آگوسلت 2017
خود را از نفوذ ایاالتمتحده در محدود کردن سیاسلت خلارجی خلود نسلبت بله روسلیه
برهانند .پیامد مهم دیگر ،افزایش تقاضا برای انواع سالحها ،جنگندهها و موشکهای روسی
در بین کشورهای مختلف بوده است که در ایلن میلان ،اقبلال ترکیله ،عربسلتان و بحلرین،
متحدان کلیدی ایاالت متحده در غرب آسیا به تسلیحات روسلی نیلز جاللب توجله اسلت
( .)Rekha, 2017:1-2بهطورکلی ،مؤلفههای دیپلماسی نظلامی چهلار کلارکرد اصللی را در
افزایش قدرت و توانمندی تعقیب اهداف سیاست خارجی روسیه به ارمغان آوردهاند:
)1

افزایشقدرتچانهزنی

ابزار نظامی زمینة اطمینان و ثبات را بلرای دیپلماسلی فلراهم ملیآورد« .ملذاکره از موضلع
قدرت» قاعده و ضابطه دقیقی است که بیپشتوانه قلدرت نظلامی ،هلی دولتلی اگلر ملورد
فشارهای غیرقابل مقاومت و تهدیدها قرار گیرد ،نمیتواند از دادن امتیازهلای زیلانبلار بله
منافع خود جلوگیری کند .با پشتیبانی و حمایت قدرت نظامی است که کشورها ملیتواننلد
منافع و هدفهای ملی خود را با جدیت و قاطعیت در صحنة بینالملللی تعقیلب نماینلد و
همچنین ،غالباً بهوسیله قدرت نظامی است که راهحلهلای نهلایی در سیاسلت خلارجی بله
دست میآید (عامری 196 :1370 ،و 240 -241؛ به نقل از وبسلایت دانشلگاه علالی دفلاع
ملی) .بنابراین ،نخستین اثر آن ،در تقویت قدرت چانهزنی دولتهلا بلرای پیشلبرد اهلداف
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سیاست خارجی مشخص میشود .پیرو آن ،هرچه قدرت چانهزنی یک کشلور بلاالتر رود،
به همان اندازه قادر است تا میزان فشار بیشتری را به طرف مقابلل بلرای اخلذ امتیلاز وارد
نماید ،و از سوی دیگر امتیاز کمتری بدهد .از همین روسلت کله کشلورهای قدرتمنلد ،بله
افزایش توان نظامی خود مبادرت میکنند .نگاهی به تحوالت منطقهای و جهلانی طلی یلک
دهه اخیر و مسائلی که روسیه در آنها بهطور مستقیم درگیر و یا به نحوی غیرمستقیم دخیل
بوده است ،در مقایسه با میزان نقش آفرینی این کشور در مسائل بینالمللیِ دهه آغازین پلس
از جن

سرد ،بهروشنی گویای افزایش حضور مؤثر ،نقلشآفرینلی و پیگیلری مطالبلات در

رخدادها و تصمیمگیریهای مهم جهانی است.
)2

افزایشقدرتبازدارندگی

بازدارندگی در سادهترین مفهوم ،عبلارت اسلت از بلهکلارگیری تهدیلدهای نظلامی بلرای
ترغیب رقیب به خویشتن داری و ترک اهداف بلندپروازانه نظامی (سیفزاده.)177 :1388 ،
آنچه مسلم است ،قدرت نظامی شرط اساسی بقای دولت ،نهتنها به هنگام جنل ؛ بلکله در
زمان صلح است و آن را قادر میسازد تا سیاستهای بازدارنلدگی ملؤثری را دنبلال کنلد و
تواناییهای الزم را برای برقراری اتحادهای مؤثر بهآن میبخشد (فرانکلل157 :1370 ،؛ بله
نقل از وبسایت دانشگاه دفاع ملی) .اهداف بازدارنلدگی معملوالً از طریلق نظلامی و بله دو
شکل برای روسیه حاصل ملیشلود :بازدارنلدگی ناشلی از تسللیحات سلنتی و متعلارف و
بازدارندگی هستهای .نکته مهم در مورد بازدارندگی بهعنوان ابزاری در دست دیپلماسلی آن
است که افزایش قدرت بازدارندگی و یا حفظ تعادل آن ،در هر کشوری موجب میشود تلا
از مواضع و اهدافی که برای خود متصور است ،تا جای ممکن عقبنشینی نکنلد یلا طلرف
مقابل را وادار به عقبنشینی از مواضع خود نماید.

بررسی نقش دیپلماسی نظامی در سیاست خارجی روسیه79 /
)3

افزایشوسعتعمل

نکته مهم دیگر در بررسی تأثیر دیپلماسی نظامی روسلیه ،ارزیلابی میلزان وسلعت عملل و
اثرگذاری این کشور در عرصه منطقهای و بینالمللی است .مقایسه تحوالت یک دهله اخیلر
روسیه نسبت به دهه  1990ملیالدی بلهوضلوح محلدودیت عملق نفلوذ ایلن کشلور را در
نخستین سالهای پس از جن

سرد نشان میدهلد .بلا وجلود وسلعت اراضلی و مرزهلای

گسترده اما درطی این سالها ،میزان قدرت روسیه آنقدر محدود بود که حتلی منلاطقی کله
روزی جزئی از حوزه نفوذ این کشور به شمار میرفت ،یکلی پلس از دیگلری بله ائلتالف
اروپایی و آمریکایی ناتو پیوستند و حتی رهبران غربگرای روسی منطقه حیات خلوت خود
را به بهانه دموکراتیک سازی به رقیب آمریکایی واگذار کردند .بنابراین ،میتلوان گفلت کله
حوزه نفوذ این کشور نهایتاً تا مرزهای خود  -و نه فراتر -میرسید؛ اما شرایط حال حاضلر
روسیه با دیروزِ آن در دهه  1990قابل مقایسه نیست؛ هرچند که بلا روزهلای اوج خلود در
شوروی سابق فاصله زیادی دارد .روسیه از زمان روی کلار آملدن پلوتین هملواره درصلدد
بوده است تا سهمی از قدرت را در جهتدهی به رخدادهای بین المللی به خلود اختصلاص
دهد .مهمترین گام در این خصوص ،تغییر ساختار تصمیمگیری میان واحلدهای قلدرت در
نظام بینالملل به شکل «سازوکار تغییر از چرخش یکجانبلهگرایلی آمریکلا ،بله چندجانبله
گرایی و چندقطبی شدن محورهای تعامل و اتخلاذ تصلمیم توسلط چنلدین واحلد قلدرت
شاخص» است .آنچه هماکنون در حال رخ دادن است ،میتوانلد تلا حلدودی بله وضلعیت
مطلوب روسیه نزدیک باشد .آمریکا تنها ابرقدرت باقیمانده از جنل

سلرد ،درکنلار غلول

اقتصادی چین ،و روسیه با اتکای به قدرت نظامی خلویش ،از واحلدهای برجسلته قلدرت
حال حاضر جهان هستند .مروری اجمالی از تحوالت دهههای اخیر ،مثلالهلایی از افلزایش
میزان نفوذ این کشور در رخداهای مهم بینالمللی را نشان میدهد.
روسیه بههمراه چین ،تاکنون هشت قطعنامه را که برضد سلوریه صلادر شلده ،وتلو
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کرده است .همچنین ،در جریان مذاکرات هستهای موسوم به استارت  ،2ایلن کشلور موفلق
شد آمریکا را قانع کند موقتاً استقرار سپر موشکی در اروپا را که تهدیدی جدی بلر قلدرت
بازدارندگی این کشور بود ،تعلیق نماید .به همین ترتیب ،در سالهای اخیر رونلد پیشلروی
اتحادیه اروپا در جذب کشورهای اروپای شرقی کُند شدهاست .درنهایت ،پیروزی اخیر این
کشور در مبارزه با گروههلای تروریسلتی فعلال در سلوریه ،بیشلتر در راسلتای بلرهم زدن
کوششها برای ایجاد یک ائتالف بینالمللی علیه نظام بشلار اسلد ،و مخالفلت بلا یکجانبله
گرایی آمریکا بودهاست.
)4

افزایشمحیطعملیاتی

محیط عملیاتی در ارتباط مستقیم با وسعت عمل است .درحقیقت ،با افزایش وسعت ،حیطه
عمل هر دولت ،به تبع مناطقی که میتوان در آن دست به کنش ملؤثر زد ،افلزایش خواهلد
یافت .مرور رخدادهای برجسته و مهم ده سال گذشته که روسیه به نحوی آشکار در آنها به
مداخله و مقابله با سیاستهای مخل منافع؛ بهویژه از سوی آمریکا پرداختهاست ،گویلای آن
است که حیطه اِعمال صالحیت و فعالیتهای راهبردی این کشور در سطح منطقهای و بلین
المللی بهطور چشمگیری گسترش یافته است .نکته مهلم در همله ایلن رخلدادها ،رویکلرد
روسیه بر استفاده از مؤلفههای نظامی برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی است کله نقشلی
مقوم را برای آن ایفا کردهاست .ابعاد بهکارگیری قدرت نظامی از رویارویی مسلتقیم نیروهلا
و انجام عملیاتهای نظامی تا صادرات تسلیحات و همکاریهای متنوع را دربرمیگیرد.


گرجستان

روابط روسیه و گرجستان در نیمه دوم سال  1999به دلیل درگیریها و مناقشات روسلیه و
چچن رو به وخامت نهاد (شیرازی .)9 :1387 ،بحران سال  2008میان دو کشلور بلا حملله
گرجستان به منطقه اوستیای جنوبی آغاز شد و قدرمسلم آنکه رئیس جمهور این کشور ،بلا
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چراغ سبز غرب و آمریکا و با امید به حمایت آنهلا دسلت بله ایلن اقلدام زد .املا در ادامله
بحران ،با عکسالعمل سریع و قاطع روسیه به شلکل نظلامی ،باعلث جهلانی شلدن بحلران
گردید (کوهکن.)1387 ،


اوکراین

بحرانی را که از مارس  2014در اوکراین اوج گرفت و به ضمیمه شدن شبهجزیره کریمه به
خاک روسیه و نبردهای جدایی طلبانه مداوم در شرق اوکراین گسلترش یافلت ،نملیتلوان
بدون درک پیچیدگیهای سیاست خارجی و نگاه این کشور به قلمرو شوروی سلابق و نیلز
بدون تحلیل برداشت مسکو از انگیزههای قدرتهای غربی از حضور در مجاورت جانشین
ابرقدرت پیشین شرق ،ارزیابی نمود (رستمی .)36 :1393 ،مهمترین ریشههای ایلن بحلران
را در کنار بیثباتی و انشقاق سیاسی در اوکراین ،میتوان در سیاستهلای تجدیدنظرطلبانله
روسیه در سطح منطقهای دید .مهمترین پیاملد آن نیلز بلا وجلود زمینلههلای منطقلهایاش،
گشوده شدن پای قدرتهای فرامنطقهای مانند آمریکا و ناتو ،به این مناقشه است کله ابعلاد
بینالمللی بدان بخشیدهاست.


سوریه

سابقه همکاریهای گسترده دو کشور در زمینههای اقتصلادی ،سیاسلی و نظلامی بله دوران
جن

سرد برمیگردد .در حوزه نظامی ،استقرار پایگلاه دریلایی روسلیه در بنلدر طرطلوس

سوریه و افزایش چشمگیر صادرات تسلیحات نظامی به این کشلور ،تنهلا بخشلی از دالیلل
عمق روابط استراتژیک دو کشور است .کمکهای اسد در بحران چچن (جللوگیری وی از
اعزام گروههای چچنی تبار در سوریه و مسدود نمودن راه پول به مسلمانان چچنی) را نیلز
باید به دالیل فوق افزود .در حقیقت ،پس از گذشت دو دهه از فروپاشی شوروی ،بازگشت
مجدد پوتین به قدرت ،و خارج شدن سیاست خارجی روسیه از موضعی انفعلالی ،حمایلت
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این کشور از دولت سوریه به معنای بازگشت واقعی روسیه به صحنه بینالملل و مهمتلرین
تغییر ژئوپلتیک این کشور محسوب میشود (ساجدی .)1392 ،پوتین بهمنظور ایفلای نقلش
جهانی بیشتر و جلوگیری از سلقوط آخلرین منطقله نفلوذ خلود در خاورمیانله ،حمایلت
همهجانبه سیاسی و نظامی خود از سوریه را به بهای رویارویی آشکار با آمریکا ترجیح داد.
نتیجهگیری 

تعقیب اهداف سیاست خارجی به عوامل و شرایط متعددی بستگی دارد .توجه به ملوقعیتی
که دولتها در آن واقعند ،مقتضیات و ظرفیتهای داخللی ،اوضلاع منطقلهای و روابلط بلا
همسایگان دور و نزدیک ،جایگاه کشور در صلحنه بلین المللل و درنهایلت ،نحلوه آرایلش
واحدهای قدرت؛ از جمله این عوامل هستند .برای تقویلت حلوزه سیاسلت خلارجی و در
اصطالح داشتن دست برتر در دیپلماسی ،دولتهلا هملواره بایلد مجموعلهای از ابزارهلای
متنوع؛ مانند :توان اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و نظامی را بهمنظور نمایش اقتدار داخللی و
قدرت خارجی در اختیار داشته باشند و بهطور مستمر در حال تولید و بازتولید آنها باشلند.
اهمیت این ابزارها در ساخت قدرت و افزایش ظرفیت چانهزنی ،میزان تحمیل خواستهها و
گرفتن امتیاز توسط دولتها در عرصه دیپلماسی بیش از پیش مشخص میشود.
زور و تهدید ،هر دو از ابزارهای الزم دیپلماسی هستند و به ایفای نقش در سیاسلت
خارجی میپردازند که بخشی از خِرد متداول آیین کشورداری است .تلاریخ و تجربلههلای
اخیر نشان دادهاند که در مقابله با درگیری بین دولتها ،صِرف استفاده از دیپلماسی همیشه
موفق نیست و ممکن است آسیب درخورتوجهی به منافع ملی یکی از طرفهلا وارد شلود.
از سوی دیگر ،در تاریخ موارد بسیاری وجود دارد که در آن تهدید بهزور و یا استفاده از آن
نهتنها هزینهبر؛ بلکه اغلب بی اثر نیز بوده اسلت ( .)Gorge, PBS, 2016بلا ایلن اوصلاف،
نکته مهم درک این مسأله است که تحت چه شرایطی و چگونه میتوان از نیروی نظلامی و
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تهدید بهزور بهطور مؤثر برای دستیابی به اهداف مختلف سیاست خارجی استفاده کرد؟ در
این رابطه ،دیپلماسی نظامی راهکار نوین استفاده از نیروی زور و اجبلار بلرای رسلیدن بله
مقاصد سیاسی است .امروزه با کاهش درگیری و رویارویی مستقیم کشورها در میدان نبلرد،
کارکرد و حتی اهداف استفاده از توان نظامی از سوی کشلورها دچلار تحلوالت اساسلی و
چشمگیری شده است .توان دفاعی بیشتر جنبه نمایشی و بازدارنده دارد؛ بله ایلن معنلا کله
دولتهای بالقوه تهدیدگر ،با مشاهده توان بازدارندگی طرف مقابل ،هزینه بهفعلیت رساندن
تهدید خود را نسبت به سود احتمالی ،بیشتر بدانند و از انجام آن پشیمان شوند .دیپلماسلی
نظامی شیوه نوینی از بهکارگیری رایج استراتژیک و سختافزاری قدرت است که در چهلره
ای دیپلماتیک منعکس گردد و هدفش ،تقویت چانهزنلی و ارتقلای قلدرت هلر کشلور در
پیشبرد خواستهها؛ حتی االمکان بدون توسل به ابزارهای خشلونتآمیلز و پرهیلز از جنل
است.
با توجه بله نقلش و اهمیلت دیپلماسلی نظلامی ،کشلورهای قدرتمنلدی؛ همچلون:
ایاالت متحده ،فرانسه ،انگلیس ،چین و هند به سرمایه گذاری هزینه ،وقلت و هلدایت تلوان
نظامی خود به این مسیر که درحقیقت ،شیوهای مدرن و نوین در ارائله آن اسلت ،مبلادرت
کردهاند .روسیه نیز در کنار سایر قدرتها به شکلی جدی از زمان به قدرت رسیدن پلوتین،
به احیای ساخت قدرت نظامی خود پرداخته است .روسیه معتقد اسلت کله نیلروی نظلامی
یکی از اجزای اساسی ایده بازگرداندن وضعیت آن کشور بهعنلوان یلک ابرقلدرت جهلانی
است .درواقع ،از آنجاکه روسیه با دوران شکوه اقتصادی و نظامی اتحلاد جملاهیر شلوروی
فاصله زیادی دارد ،استفاده از دیپلماسی نظامی یک مزیت عمده برای احیای وضلعیت ایلن
کشور در روابط بینالملل محسوب میشود .تجربه حضور نظلامی در سلوریه و مبلارزه بلا
داعش ،جدیترین و در عین حال موفقترین آزمون در بهکارگیری دیپلماسی نظلامی بلرای
ایفای نقش بینالمللی ،اهداف سیاست خارجی و کمک بله یلک متحلد اسلتراتژیک اسلت.
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فعالیتهای یک دهه اخیر روسیه ،نشاندهنده افزایش وسعت عمل و حوزه تأثیرگذاری این
کشور در عرصه بینالمللی بودهاست .از آنجاکه عمده این توفیقات در سایه تقویلت عواملل
قدرت نظامی که از مؤلفههای دیپلماسی نظامی نیز به حساب می آید ،حاصلل شلده اسلت؛
بنابراین ،میتوان گفت که بهکارگیری دیپلماسی نظلامی توسلط سیاسلتمداران ایلن کشلور،
باعث افزایش توانمندی سیاست خارجی روسیه شدهاست.
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