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چکيده
راهبرد دفاعی– امنیتی روسیه در طول سه دهه گذشته مسیر پر فررا و شیریبی را طری هرردت اسر

ا

آشجایی هه روسیه به لحاظ شظامی و جغرافیای سیاسی قدرتی تاثیرگذار در شظام بری الملر اسر ب بنرابرای
راهبردهای دفاعی -امنیتی آن در دورتهای مختلف آثار قاب توجهی بر محیط پیراموشی داشته اس

در برا ت

ماشی  1991تا  0201سه الگوی راهبردی مختلف در هنش دفاعی -امنیتی روسها بهچیم میخورد مقالره
پیش رو ضم بررسی ای الگوها تالش دارد تا با استفادت ا مدل سوآت و در چارچوب رئالیسم تردافیی و
تهاجمی به ای پرسش پاسخ دهد هه سیر تحوالت در راهبرد دفاعی -امنیتی روسریه چگوشره برودت اسر
برای پاسخ به ای پرسش ا اسناد باالدستی روسیه استفادت شدت اس
هه راهبرد دفاعی -امنیتی روسیه بهتدریج ا حال
مراحلی ا سال  0212به بید به سم
مدل سوآت حره
در دهه  0222و سپ

شتایج حاص ا پژوهش شیان میدهد

تدافیی در دهه  1992فاصله گرفته اس

تهاجمی شدن پیش رفته اس

ترجمان وضریی

ا الگوی راهبردی اشطباقی (اُ دبلیو) در دهه  1992به سم
الگوی آفندی (اِس اُ) در دهه  0212بودت اس

توصیفی -تحلیلی تدوی شدت اس

و پر

ا طری

مرذهور در قالر

الگوی اقتضرایی (اِس تری)

ای پژوهش با روش هیفی و رویکرد

دادتهای ای پژوهش به روش هتابخاشهای و ا سناد باالدسرتی روسریه

جمعآوری شدت اس
کليد واژهها :روسیه ،راهبرد دفاعي ،سوات ،امنیت ،الگوهاي راهبردي.

 1داشیجوی دهتری روابط بی المل ب داشیکدت علوم اداری و اقتصاد داشیگات اصفهانب اصفهانب ایرانب شویسندت مسروول
رایاشامهEh.Fallahi@ase.ui.ac.ir :

مقدمه
در سیاس

بی المل دوس

و دشم دائمی وجود شدارد؛ بنابرای تغییر در شگات امنیتری

هیورها در بلندمدت و میان مدت طبییی بهشظر می رسد البتره در مرورد فدراسریون روسریه
دگرگوشی های شاشی ا فروپاشی شوروی منجر به تالطم در سیاس گرذاری امنیتری مسرکو
شد هه پیامدهای آن تغییرات سینوسی در راهبرد دفاعی -امنیتی روسها در طول سره دهره
گذشته اس
فصلنامه علمی مطالیات مدیری

م ید بر عل

بهعالوت تغییرات شدید در محیط پیراموشی روسیه ا سال  1991ترا  0201شیر
تغییرات امنیتی روسیه را مریتروان شاشری ا دو امرر هلری اسر

شدت اس

شخس ؛ تمره فرآیند تصمیمگیری در هرملی و دوم تالش برای با یرابی جایگرات تراریخی
روسیه در شظام بی المل

(هوالیی و همکارانب )99 :1991

تحوالت هالن در شظام بی المل و محیط پیراموشی روسیه در ابتردای دهره  1992باعر
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شدت بود هه مقامات هرملی جهان پساجنگ سرد را عاری ا دشم در شظر بگیرشد و غررب
را شریکی مطمو برای جبران توسیهشیافتگی و با یابی جایگات تاریخی روسیه قلمداد هننرد؛
اما در فاصله همتر ا یک دهه ای شگات تیدی شد و خروش بینری شسرب
هیورهای غربی و ساختارهای یورآتالشتیکی ا بی رف

بره همکراری برا

تا حدی هه با اف ایش تنش هرا ا

جنگ سرد جدید سخ به میان آمد هه منجر بره تغییراتری قابر توجره در راهبررد دفراعی-
امنیتی روسیه شدت اس
با عنای

به مطال

فوق ای پرسش مطرح میشود هه الگوی تحول در راهبرد دفاعی-

امنیتی روسیه ا  1991تا  0201چگوشه بودت اس
تدافیی استفادت اس

برای پاسخ ا شظریه رئالیسم تهراجمی و

همچنی ا مردل سروآت 1بررای تببری الگروی تحروالت در راهبررد

دفاعی -امنیتی روسیه استفادت شدت اس
دفاعی -امننتی روسیه ا حال

شواهد حاص ا پژوهش شیان میدهد هه راهبرد

تدافیی بید ا جنگ سرد دردهه  1992خارج شدت اسر

در فاصله سالهای  0222تا  0212حالتی اشیطافپذیر داشته اس

و

اما ا سال  0211بره بیرد

160
)1. Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT

وارد فا تهاجمی شدت اس

ترجمان ای وضیی

الگوی آفندی 9اس

در ای پژوهش برای استخراج راهبرد دفاعی -امنیتی روسیه ا مهمتری اسناد باالدسرتی
ای هیور استفادت شدت اس
اس

منظور ا اسناد باالدستی چهرار سرند یرر در  9برا ت مراشی

میان ای اسناد در هر دورت پیوستگی مینایی میخصی وجود دارد اما با تهای مراشی

مورد اشارت را شمیتوان بهطور قطع تییی هرد تقسیمبنردی یرر بررای تقریر

بره هر و

سادتسا ی موضوع اس
جدول  :2تقسیم بندي اسناد باالدستي روسیه

(منبع :شگارشدگان)

مباني نظری
مفهوم شناسي
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ا راهبرد اشطباقی 1به راهبرد اقتضایی 0و سپ

در قال

مدل سوآت به مینرای حرهر

مفهوم هرهدام ا اسناد باالدستی روسیه بنابر تیریف خود ای اسناد بره شررح یرر
اس :
راهبرد امنیت ملي :0ای سند منافع ملی روسیه و اولویر هرای راهبرردی را در حرو ت
داخلی و خارجی با هدف تقوی

امنی

ملی و توسیه پایدار میرفی میهند

(راهبرد امنی

ملریب

)0211
1. WO
2. ST
3. SO
)4. National Security Strategy of the Russian Federation (NSSRF

169

مفهوم سیاست خارجي :2ای سند شگات شظاممند به اصرول پایرهایب منراط اولویر دارب
اهداف و مقاصد سیاس

خارجی فدراسیون روسیه را فرراهم مری آورد و برر مبنرای قراشون

اساسی فدراسیون روسیه و اصول شناخته شدت بی المللی اس
دکترين نظامي روسیه :1بیاشگر دیدگات رسمی و تصروی

خارجیب )0216

(مفهوم سیاس

در مرورد دفراع

شردت دولر

مسلحاشهب شیروهای شظامی و احکام اصلی در مورد سیاس های شظرامی اسر

(دهترری شظرامی

روسیهب )0210
فصلنامه علمی مطالیات مدیری

آئین دريايي روسیه :0سیاس ها در حو ت دریاشوردی شام تحقی ب اهتیافب توسریه و
استفادت ا اقیاشوس ها برای تضمی امنی

ملی و توسیه روسیه را بیان مریهنرد

(آئری دریرایی

روسیهب )0211
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چارچوب نظري :رئالیسم تهاجمي و تدافعي
رئالیسم تدافیی و تهاجمی بهعنوان یرمجموعه رئالیسم شووهالسیک شه تنهرا برر عوامر
سطح شظام بی المل بلکه بر برداش هرای هنری و سراختار داخلری دولر هرا شیر توجره
دارشد(آجیلی و رضاییب )169 :1991

فرید هریا عملکرد دولر هرا را در قالر

«شرو ادراهری»

مطرح می هند هه بر اساس آن رویدادهای خاص پیامدهای بلندمدت مربرو بره روشردهای
قدرت را شیان میدهند

(مییر ادتب )191-109 :1999

بر اساس تقسیمبندی ای پرژوهش روسریه

در طول هر دورت با شو های ادراهی خاصی مواجه شدت اس

هه باعر

تغییرر در الگروی

راهبرد دفاعی -امنیتی در دورت بید شدت اس
جان مرشایمر پنج فرض میتر

رئالیسرم تردافیی و تهراجمی را بردی شرک مطررح

می هند :شظام بی المل اقتدارگری اس ؛ دول ها تواشایی آفندی دارشد؛ دول ها شمریتواشنرد
مطمو باشند هه هدف حمله قرار شمیگیرشد؛ دول ها جویای بقا هستند؛ دول ها با یگراشی
خردمند هستند اما واقعگرایان تدافیی میتقدشد هه اگر دولتی بتواشد در وضرع موجرود ا امنیر
خود محافظ
160

هند تمای بییتری به حفظ وضع موجود خواهد داش

در مقابر واقرع گرایران

)1. Foreign Policy Concept of the Russian Federation (FPCRF
)2. Military Doctrine of the Russian Federation (MIDRF
)3. Maritime Doctrine of the Russian Federation (MADRF

تهاجمی دول ها را تجاو گرتر و توسریه طلر

ترر مریداشنرد (چرشروف )112 :1999

واقرعگرایران

فیارهای سیستمی تاهید میهنند اما در ه بهشظر هریا هر می ان قدرت ملی افر ایش پیردا
هند به همان می ان سیاس ها تهاجمیتر میشود واقعگرایران تهراجمی امنیر

را پدیردتای

همیاب در شظر می گیرشد آشها آشارشی بی المللی را بدخیم میداشند و وضییتی هراب ی بررای
آن قائ هستند در مقاب واقرع گرایران تردافیی میتقدشرد امنیر
بی المللی هموبیش خوشخیم اس

فرراوان اسر

و آشارشری

(مییر ادتب )191-109 :1999

روششناسي تحقيق
رویکرد ای پژوهش توصیفی -تحلیلی اس
اس

و با استفادت ا مردل سروات تحلیر شردت

چهار دسته راهبرد در مدل سوآت قاب شناسایی اس

هدف راهبرد تردافیی هراهش

ضیف های سیستم امنیتی برای هاست و خنثی سا ی تهدیدها اس

راهبرد اشطبراقی ترالش

دارد تا با استفادت ا فرص ها تهدیدات را مهار هند راهبرد اقتضایی بر پایه بهررت گررفت ا
قوت ها برای مقابله با تهدیدات تدوی می شرود در راهبررد آفنردی ترالش مری شرود هره
هم مان ا قوت ها و فرص ها برای رسیدن به اهرداف اسرتفادت

شرود (ضررابیب )00 :1990

در

ارتبا با چارچوب شظری می توان راهبردهای تدافیی و اشطباقی را در بستر رئالیسم تردافیی
و راهبرد آفندی را در بستر رئالیسم تهاجمی جای داد راهبرد اقتضایی شی چنان هره ا شرام
آن بر میآید متناس

با اقتضائات موجود پیش میرود و حال
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تهاجمی در مقایسه با شوع تدافیی آن به متغییر سطح واحد توجه همتری دارشد و بییرتر برر

بینابینی دارد

تجزیهوتحليل دادهها و یافتههای تحقيق
راهبرد دفاعي امنیتي روسیه در دهه 2994
بید ا فروپاشی شوروی شکاف عمیقی میان سیاستمدارانب شظامیان و روشنفکران روس
برای تدوی راهبرد دفاعی -امنیتی جدید شک گرفر

گروهری میتقرد بودشرد هره شراید

اصالحاتی ج یی در راهبرد دفاعی -امنیتی هیور ال م باشد اما باید هماهان به ماهی

هلری

سیاس های شظامی شوروی وفادار ماشد و شیا ی به دگرگوشی بنیادی در آن وجود شدارد در
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حالی هه گروت دیگر خواهران اصرالحات عمیر در برشامره هرای دفراعی و امنیتری روسریه
گروت اول امنی

بودشد(پیتکویچ1ب )129 :0219

در شظام بی المل را همیاب و شیات سایر هیورها

را تجا هاراشه تلقی می هردشد اما گروت دوم آشارشی بی المللی را خوشخریم تلقری هرردت و
امکان دستیابی به امنی

ا طری همکاری با سایر هیرورها را محتمر مریداشسرتند گرروت

اخیر هه یلستی و طرفداراشش شی در ای دسته جای داشتند دو فرض را در آن مان مطررح
می هردشد؛ شخس
فصلنامه علمی مطالیات مدیری

اینکه محیط بی المللی پ

ا فروپاشی شوروی با تغییرات عمدت مواجره

شدت بود و هیورها ا تقاب شظامی به سم

بودشرد و

شکلی ا همکاری در حرال حرهر

دوم ای هه میتقد بودشد خطراتی هه روسیه در آن مان برا آن مواجره برود بریش ا آن هره
رییه در عوام خارجی داشته باشد شاشی ا عوام داخلری اسر

(گلنر 0ب )069 :1990

توجره

بییتر به مولفه های داخلی بیاشگر شگرش واقع گرایاشه تدافیی اس ؛ بره عبرارت دیگرر و برر
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اساس مردل سروآت خطررات امنیتری آن مران را بییرتر شاشری ا شقرا ضریف داخلری
میداشستند تا تهدیدهای خارجی
به هرحال پ

9

0

ا همک ارتش به یلتسی برای غلبه بر مخالفان خود در دومرای روسریهب

اولی سند دهتری شظامی فدراسیون روسیه در شوامبر  1999به فرمان وی تهیه و به تصوی
شورای امنی

روسیه رسید ای سند در واقع به مثابه سا وهار دوران گذار مطرح شد و ترا

پایان دهه  1992همچنان مورد استناد بود دهتری شظامی  1999بیان داشته بود هه مسرکو ا
ایدئولوژی خاصی حمای

شمی هند و مسکو هیچ دشم میخصی شدارد همچنی در آن به

شیوتهای غیرشظامی ح وفص منا عات و ویژگی با دارشدت تسلیحات هستهای اشرارت شردت
بود ای سندب تهاجم شظامی ا طرف غرب یا جنرگ جهراشی را محتمر شمریداشسر

و در

عوض منا عات محلی و جنگهای منطقهای را بهعنوان مهرمترری منرابع تهدیرد ا میرفری
هردت بود

(هرمیب )69-69 :1999

روسیه» در سال  1991اس
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ا دیگر اسناد باالدستی در ای دورت سند «راهبرد امنیر

ملری

هه هماشند دهتری شظرامی  1999شگرات خوشربیناشهای بره شظرام
1. Pietkiewicz
2. Glanz
)3. Weakness (w
)4. Threat (T

بی المل دارد بهعنوان مثال در بخیی ا ای سند آمدت اس

هه «تا آینردت قابر پریشبینری

سیستم شوی امنیتی مبتنی بر سراختارهای یرورو -آتالشیکری بررای ترامی امنیر
جهاشیب منطقهای و یرمنطقهای با میاره
سند راهبرد امنی

ملی  1991چنی برداش

روسیه مطرح شدت بود

ملریب )1991

ا

می شود هه گویا جایگرات روسریه در جهران ا

طری چند جاشبهگرایی در جهاشی چند قطبری بهبرود خواهرد یافر
بهطور هلی در سند امنی

(راهبرد امنی

در سرطح

(گُد یمرسرکی1ب )19 :0222

ملی  1991هماشند دهترری شظرامی  1999رییره بییرتر خطررات

امنیتی پیش روی روسیه در سطح داخلی و محلی دیدت شدت بود و به تداوم میاره

سا شدت

با ایاالت متحدت آمریکا و اروپا و در وهله بید هیورهایی ماشند چری ب ژاپر و هنرد تاهیرد
شدت بود همچی در ای سند شسب

بره رات هرای ترامی امنیر

ا طررق غیرشظرامی ماشنرد

اقدامات حقوقیب قراردادهای سیاسی -شظامی و عملیات های حفظ صرلح چندجاشبره شروعی
خوشبینی افراطی وجود داشر
«مفهوم سیاس
سیاس

خارجی روسیه» اس

هه برخری ا پژوهیرگران آن را برا عنروان «رتشامره

خارجی روسیه» ترجمه هردتاشد 9شکتره محروری در شسرخه سرال  1999تاهیرد برر

تضمی امنی
ماهی

(بخیری0ب )1019-1011 :0229

ا دیگرر اسرناد باالدسرتی مهرم

ملی روسیه ا رات دیپلماسی و اجتناب ا درگیرریهرای ایردئولوژیک اسر

هلی سند مذهور تاهید بر اقتصادیسا ی سیاس

ا درگیری های شظامی اس
استقالل و امنی

در همی راستا به استفادت ا اب ارهرای سیاسری بررای تضرمی

روسیه شی تاهید شدت اس

اصلی با تیریف هوی

خارجی در دهره  1992و اجتنراب

(مفهوم سیاس

خارجیب )1999
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امکان تهدید به تجاو ات گستردت منتفی بهشظر می رسد » حتی در ای سند ایدتی ایجاد یک

در ای سند دغدغره

شکنندت و شابسامان روسیهب ایجاد روابط حسنه با جمهوریهای تا ت

استقالل یافته و مهمتر ا همه تنش دایی و ایجاد روابط دوستاشه با غررب در راسرتای شگرات
خوشبیناشه مبتنی بر راهبرد تدافیی روسیه در دهه  1992اس
سیاس

(شرادب )111 :1996

سند «مفهوم

خارجی روسیه» در سال  1999در واقرع شخسرتی ترالش مسرکو بررای رهرایی ا

1. Godzimirski
2. Bakhsi
 9در بان روسی به صورت سنتی به جای استفادت ا واژۀ دهتری ا واژۀ روسی  концепцияاستفادت میشرود هره
منظور ا آن همان تصور ادارهی و مفهومی اس

(شادب )101 :1996

161

ب بس

مبتنی بر رویارویی همه جاشبه در عرصره جهراشی برود هره رویکررد اصرلی اتحراد

جماهیر شوروی در دوران دو قطبی را تیکی میداد

(ملویلره و شراهلنیا1ب )09 :0221

ا مجمروع

اسناد باالدستی روسیه در دهره  1992چنری اسرتنبا مری شرود هره مسرکو برا اسرتفادت ا
فرص های خارجی 0در صدد پوشش شقا ضیف و رفرع خطررات برودت اسر

بنرابرای

راهبرد دفاعی -امنیتی روسیه در ای با ت ماشی مبتنی بر مدل اشطباقی بودت اس
فصلنامه علمی مطالیات مدیری

راهبرد دفاعي امنیتي روسیه از  1444تا 1424
در دهرره  1992مجموعررهای ا وقررایع ماشنررد دخال ر

شظررامی شرراتو در بوسررنی 1991ب

یکجاشبه گرایی آمریکا در هو وو 1999ب مداخله در امرور داخلری روسریه و تیردید بحرران
چچ مسکو را قاشع هرد هه رویکرد تدافیی و اتخا راهبرد (اُ دبلیو) منجر به با ی حاصر
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جمررع صررفر خواهررد شررد روی هررار آمرردن پرروتی شیرر شقررش بسرر ایی در ایرر تفکررر
داش

(گُد یمرسرکیب )19-19 :0222

به همی دلی رویکرد جدیدی اتخا شد هره شمریتروان آن را

هامالً تدافیی و یا هامالً تهاجمی شامید بر اساس مدل سوآت رویکرد دفاعی -امنیتری روسریه در
ای دورت اقتضایی برود هره تحر

تراثیر تجربیرات شاخوشرایند دهره  1992و همچنری فضرای

بی المللی و منطقهای شاشی ا تحوالت پ

ا  11سپتامبر  0221شک گرف

در راس آشها پوتی به خوبی میداشستند هه تقوی

جایگات بی المللی روسریه در عری توجره بره

رویکردهای شظامی مستل م اهرم اقتصادی قوی اس
قدرتمند غربی خیلی عجی

مقامرات روس و

شبود (دیهراس9ب )19 :0212

بنابرای تمای به همکراری برا اقتصرادهای
ا ای رو راهبرد دفراعی امنیتری روسریه در

با ت  0222تا  0212مبتنی بر دو فرض اساسی بنا شدت بود؛ شخس

تنظریم عمر گرایاشره روابرط

روسیه و غرب به دور ا خوشبینیهای مفر و دوم بره رسرمی

شرناخت منرافع اقتصرادی و

سیاسی روسیه در سر می های ساب شوروی
با عنای

(لینچب )190-191 :1996

به شکات فوق دومی دهتری شظامی روسیه در  01آوری  0222منتیر شرد در

سند جدید پذیرفته شد هه تهدیدهای جدیدی وجود دارد و باید در برابر آن ایستاد بر ایر
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1. Melville & Shakleina
2. Opportiunity
3. De Haas

میک امنی

اساس ایدت همکاری با غرب دیگر شمیتواشس

ملی روسریه را حر هنرد در

 0222با گی

قدرت را در دستور هار قرار داد بنابرای با بره قردرت رسریدن

به سیاس

پوتی در سال  0222احیای شیروهای شظامی در اولوی
روسیه در سال  0222اولوی

قرار گرف

در دومی آیی شظرامی

با با دارشدگی راهبردی بود و رهبری روسیه ای ح را برای

خود قائ شد هه برای حفظ فدراسیون در مان شیا اولی استفادت هنندت ا سرالح هسرتهای
باشد همچنی بر اصالحات جدی شظامی تأهید شد تا شیروهای شظامی بتواشند دسر هرم در
یک بحران مسلحاشه داخلی و احتماال جنگهای منطقهای بهطور هم مران بجنگنرد
صرداق ب 1996ب )010

(هروالیی و

در دهتری شظامی سال  0222چهار شوع جنگ مرورد توجره برود هره شرام

درگیریهای مسلحاشه داخلیب جنگ محلیب جنگ منطقهای و جنگ گستردت بود در سند مرذهور
استفادت ا سالح هستهای در دو جنگ منطقهای و جهاشی مجا شمردت شد در حالی هه در سرند
سال  1999سالحهای هستهای فقط در جنگ گستردت مورد توجه برود (سُروهو1ب  )0222و در عری
حال جنگ گستردت در سند سال  1999شی محتم داشسته شیدت بود اما در سرند جدیرد برا
تیهد شسب

به با دارشدگی هسته ای و با تأهید بر ای هه خطرر جنرگ هسرتهای شسرب

گذشته هاهش یافته اس

بره

اما آستاشه بههار گیری جنگ اف ارهرای هسرته ای هراهش یافتره و

تصریح شدت بود هه در صورت تجاو به روسیه و شاهارآمدی سرایر جنرگ اف ارهرا ا ایر
جنگ اف ارها استفادت خواهد شد

(هرمریب )10 :1999

همچنی گسترش شاتو به سرم

شررق و
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ای دورت روسیه به تدریج ا خوشبینی دهه پییی فاصله گرف

و به تدریج ا میاشره دهره

خروج واشنگت ا پیمان بالستیک دو عام جدی بودشد هه مسکو را وادار هرد تا بره جرای
در امنی

تامی امنی

ملی ا رات همکاری و میاره

تحق امنی

و منافع ملی برآید ا ای رو دومی دهتری شظامی روسیه در سال  0222قبول

هردت بود هه با تهدیدات قاب توجهی مواجه اس

بی المللی به شک اشفردی در صردد

و باید در برابرر ایر تهدیردات مقاومر

هند بنابرای با توجه به ای دیدگات ایدت همکاری با غررب دیگرر شمریتواشسر
روسیه را برطرف هند و میکالت امنی
تهدیدات امنی

تهدیردات

ملی را به شک مطلوب مرتفع شماید؛ در ای سندب

ملی فدراسون روسیه در سه حال

یر مطرح شردت برود :الرف) تهدیردات
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1. Sokov

عمدت داخلیب ب) تهدیدات خارجی اساسیب ج) تهدیدات شظامی ا جملره ایر تهدیردات
می توان به موارد یر اشارت هررد :ادعاهرای ارضری برعلیره روسریهب مطالبرات در خصروص
موضوعات داخلی روسیهب شادیدت پنداشرت (یرا شقرم) منرافع فدراسریون روسریه در حر
موضوعات امنیتیب مخالف

با جایگات روسیه در جهان چندقطبیب درگیریهرای مسرلحاشه و

منا عات موجود در مجاورت مر های روسیه و هم پیماشان آنب ایجاد گروتبندیها جدیرد و
تیکیالت شوی در شیروهای شظامی برای برهم دن توا ن موجود بی شیروهرای فدارسریون
فصلنامه علمی مطالیات مدیری

روسیه و متحدان آن در برابر شیروهای شظامی خارجیب لیگرهیری شیروهرا (بردون قطینامره
شورای امنی ) به دیگر هیورهاب حمله مسلحاشه به یرساخ های شظامی مسرتقر در خرا
هیورهای خارجی و شی به تأسیسرات موجرود در مر هرای روسریه و متحردان آنب ایجراد
بلو ها و اتحادیههای شظامی برضد امنی
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فیالی

روسریه و متحردان آنب تضرییف و هردفگیرری

سیستم های هنترل و فرماشدهی شظامی روسیهب حمای

و واحدهای مسلح توسط بیضی دول ها برای حضور در خا

لجستیکی و آمو ش گروتهرا
روسیه یا متحدان آن بررای

خرابکاریب اقدامات خصرماشه (رواشریب فنریب اطالعراتی و ) علیره مسرکو و متحردان آنب
تروریسم و همچنی تبییم علیه شهروشدان روسیه

(دهتری شظامی روسیهب )0222

شکته مهم ایر

هه در سند سال  0222مفاد جدیدی بهچیم میخورد هه در آئی های شظرامی قبلری مطررح
شیدت بود بندهای اقتصادی و شظامی هه در سند سال  0222آمدت بود تقاب دو دیدگات مهرم
در حکوم

را به تصویر می هیید در واقع عدتای در روسیه اعتقاد داشتند هه مسرکو بایرد

به لحاظ اقتصادی توسیه پیدا هند تا بتواشد بهعنوان قدرتی ب رگ در سرطح جهراشی مطررح
شودب بند های اقتصادی را به سرند جدیرد افر ودت بودشرد ایر آیری ب بررای اولری برار بره
تهدیدهای آب وهوایی و شگراشی ا درگیریهای جغرافیرای سیاسری شیر اشرارت هرردت برود
به عالوت یکی ا اهداف ای سندب اطمینان ا تواشایی های شظامی برای محفاظر
منافع ملی روسیه و متحدان بودت اس

در وجوت داخلری شیر اصرالحات مرردمسراالراشه و

اقتصاد ترهیبیب مورد توجه طراحان آن بودت اس
محیط چندقطبی بودت و ای امر بدان مینا اس
112

ا امنیر

و

به عنوان ابرقدرت در محیط پیراموشی و سیاس

ا منظر بی المللیب روسیه بهدشبال ایجراد
هه مسکو درصردد با یرابی موقییر
جهاشی اسر

خرود

همچنری مسرکو خرویش را

موظف به رعای

هه در روشد تکاملی دهتری شظامی روسیه در اهتبر 0229

و ارت دفاع روسیه برشامه ای را برای توسیه شیروهای مسلح منتیر هرد ای سند  19صفحه
و بهوسیله و یر دفاع روسیه سرگوی ایواشف ارائه شدت بود ای طرح با وجود ای هه

داش

تفاوت یادی با دهتری شظامی سال  0222شداش ب اما آن را رو آمد و بهینه هرردت برود برر
ای اساس در حالی هه دهتری شظامی روسیه در سال  0222بییتر متمره بر گسترش شراتو
بودب طرح ایواشف بیان گر توجه روسیه بر تروریسرم برود و در قالر

مبرار ت برا تروریسرم

رویای مسکو برای هنترل مناط پیراموشی را مجددا شدت میهرد عالوت برای طررح مرذهور
بر ضرورت تبدی ارتش روسیه بره یرک شیرروی حرفرهای جهر

شرره

در جنرگهرای

شامتقارن اشارت می هرد در ای برشامه هه ا آن با عنوان «توسیه شیروهای شظامی روسریه» یراد
می شود تاهید جدیدی بر حمای

ا اقلی

و همچنی به هارگیری شیروی شظامی جهر
روسیه صورت گرفته بود

روس در هیورهای عضو جامیه میتر المنافع
دفراع ا منرافع تجراری و اقتصرادی فرامرر ی

(دُبریناسکی1ب )6-0 :0222

سر اشجام در  1فوریه  0212سومی مت با شگری شدت دهتری شظامی روسیه منتیر شد
ای سند ا چند بخش تیکی شدت اس  :در بخش اول اصول هلی شرح دادت شردت اسر
در بخش دوم خطرها و تهدیدهای شظامی بررسری شردت اسر
سیاس

شظامی روسیه اس

و در بخش چهارم بر اهمی

در داشت یک شیروی شظامی هارآمد تأهید شدت اس
 0212شیان دهندت پایبندی روسیه به حفاظ

اقتصادی و صنایع شظامی

(دیهراسب )99 :0211

آئری شظرامی سرال

ا منافع ملی با استفادت ا راتهارها و اب ارهای

دیپلماتیکب اقتصادیب حقوقیب سیاسیب اطالعاتیب یس
اس

موقیی

و بخرش سروم دربرگیرشردت
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شظامی روسیهب )0222

موا ی بی المللی میداشس
شایان هر اس

و به اصول اساسی آن شی پایبند برود

(دهترری

محیطی و مهم ترر ا همره شظرامی

هدف های مطرح شدت در ای سند عبارت بودشد ا پییگیری ا درگیریهای شظرامیب

دفاع همه جاشبرهب جلروگیری ا مسرابقه تسرلیحاتی و در شهایر
مطلوبتری شک ممک

ترأمی امنیر

روسریه بره

در سند مذهور طرحهای آمریکرا بررای ایجراد سرپر موشرکی در

هیورهای اروپایی و همچنی گسرترش شراتو بره شررق اروپرا خطرری بررای امنیر

ملری
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1. Dobriansky

فدراسیون روسیه برآورد شدت بودشد همچنی تهدیدهای شظامی جدید جهاشی ماشنرد مبرار ت
برای سوخ ب اشرژی و دیگر منابع طبییی با استفادت ا قدرت شظرامیب رقابر

تسرلیحاتی و

توسیه سالح های هیتار همگاشیب ا جمله سالح هسته ایب اشقالب های رشگری و تروریسرم
بی المللی شی در ای سند مورد توجه بود هماشند آئی شظامی سال  0222در سند  0212شی
چهار شوع جنگ پیش گفته میخص شدت بود در آیی شظرامی سرال  0222اسرتفادت ا جنرگ
اف ارهای هستهای در جنگ منطقهای و گستردت را شام میشرد؛ امرا در آئری شظرامی جدیرد
فصلنامه علمی مطالیات مدیری

دامنه استفادت ا ای جنگ اف ارها به شبردهای محلی شی گسترش یافته هه مؤید هاهش دوبرارت
آستاشه بههار گیری تسلیحات هستهای و تهاجمیتر شدن راهبرد دفاعی امنیتری روسریه شسرب
به آن چی ی اس

هه در دهتری شظامی سالهای  1999و  0222هرر شردت

هدف آیی شظامی سال  0212ا منظر داخلری ایجراد وضریی

برود(سروهوب )0222

پایردار و شیمره دموهراتیرک
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دروشی و به طور هم مان برخورداری ا یک سیستم قدرت متمره عنوان شدت اس
دورت روسها در مورد روابط و سیاس

در ای

بی المل دیدگات بدبیناشهای پیدا هرردت بودشرد و برر

خالف خوشبینیهای هه در دهه  1992داشتندب میتقد بودشد هره سراختار امنیتری موجرودب
امنی

مساوی برای همه هیورها را ایجاد شمیهند برهطروری هره بهرای امنیر

هیورها ایجاد بی ثباتی در سایر هیورها شدت اس
اشارت شدت اس

در برخری

همچنی در دهتری شظامی سرال 0212

هه بسیاری ا درگیری ها در محیط پیراموشی روسریه بردون رات حر براقی

ماشدتاشد هه ال مه ح وفص آن برخورداری ا شیروی قدرتمند اس

به ای ترتی

روسریه

صراحتاً استفادت ا شیروهای شظامی برای دفع تجاو در برابر خود و حتی متحرداشش را حر
خود می داشد و حفظ امنی
اس

روس های خارج ا روسیه شی در آن بسیار مهرم ار یرابی شردت

هم مان گسترش شاتو به سم

شرق و حو ت خارج ش دیک شی تهدیدی مهم بهشرمار

آمدت هه شاآرامی در منطقه را بههمرات خواهد داش
ا دیگر اسناد ای دورت سند راهبرد امنی

(دهتری شظامی روسیهب )0212

ملی فدراسیون روسریه در سرال  0222اسر

هه تفاوت آن با شسخه سال  1991تاهید بییتر بر عوام شاام هننردت در محریط پیرامروشی و
بی المللی بهجای محیط داخلی و محلی اس
110

ای تحول مسائلی ماشند گسترش شاتو به سم

(دیوساالرب )61 :1991

بهشظر میرسد عام اصلی

شررقب شر اع در یوگسرالوی سراب ب جنرگ

داخلی چچ و حتی بحران مالی جهان در سال  1999بودت باشد مسکو در ای سند محریط
توان با دارشدگی به قدرت با دارشدگی سالحهای در مقاب تهدیدات خرارجی تاهیرد شردت
اس

در ای سند اگرچه به چند جاشبه گرایری و میراره

خوش بینی اولیه در ای مورد هاسته شدت اس

برای با یابی جایگات جهاشی روسیه توجه شدت اس
رویکرد متفاوت در سند اشارت اس
صدد بهبود وضیی

جهراشی اشرارت شردت اسر

و به رویکردهای مبتنی برر سیاسر

امرا

قردرت

در ایر

مینره بره دو

شخس ؛ هیورهایی هه ا طری میاره

چندجاشبره در

(سوهوب )0-6 :0202

سیاسی و اقتصادی خویش هستند هه روسیه خرود را حرامی ایر روشرد

میداشد و رویکرد دوم هه بیاشگر تالش هیورهای توسیه یافته غربی برای تسرلط برر سراختار
بی المللی با سرهردگی آمریکا اس

شایان هر اس

منافع داخلی روسیه در ای سند تقویر

دموهراسیب صلحب ثبات و یکپارچگی داخلی و منافع آن در عرصه بی المللی با یرابی جایگرات
روسیه بهعنوان یک قدرت ب رگ در جهان چند قطبی هر شدت اسر
سند مذهور در سال  0229با بینی شد و با امضای رئی

(راهبررد امنیر

ملریب )0222

جمهور مردودف رسرمی

یافر

در حو ت منافع داخلی و خارجی همان موارد پییی با تغییراتری ج یری تکررار شردت برود
حدود شیمی ا سند راهبرد امنی

ملی فدراسیون روسیه  1( 0229صفحه ا  16صرفحه) بره

امنی

خارجی و شظامی اختصاص یافته بود هه در آن بره مرواردی چرون تهدیرد شظرامی ا

جاش

شاتوب آمریکا و سیستم دفاع موشکی در خا اروپا اشارت شدت بود همچنری در ایر
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خارجی را به عنوان منبع بالقوت خطرات امنیتی قلمداد هردت بود بر همی اساس برای حفرظ

سند پنج بار به موضوع اشرژی اشارت و ا آن بهعنوان اب اری برای با دارشدگی راهبرردی یراد
شدت اس

(دیهاسب )99-91 :0212

مهم ترری تفراوت سرند «راهبررد امنیر

ملری فدراسریون

روسیه» در سال  0229با شسخه سال  0222دیدگات رسمی مسکو در مورد جایگات بی المللی
روسیه بود راهبرد امنی

ملی فدراسیون روسیه در سال  0222در واقرع ترالش داشر

هره

روشد رو به افول سیاسیب اقتصادی و شظامی روسیه را متوقف هند و جایگات بی المللی ایر
 9سال موقیی

داخلی روسیه با ثباتتر شدت اس

هیور را با یابی هند اما پ

و ای هیور به شارسایی های دهه  1992غلبه هردت اس

و موضوعات مهمری ماشنرد چچر

هنترل شدت اس

ا گذش

حتی ای هیور در سال  0229به گرجستان پاسخ سخ

شظامی دادت برود
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بنابرای مسکو در ای سند با اعتماد شف
با غرب ا موضع برابر شدت اس
سند «مفهوم سیاس
خارجی اس

بییتری خواهان رفع تهدید شاتو و برقراری روابط

(مورال 1ب )9 :0229

خارجی روسیه» مهمتری سند باالدستی روسیه در حرو ت سیاسر

هه بهطور بالقوت با مقوالت دفاعی و امنیتی پیوشد خوردت اس

ضروریات حاهم بر عرصه دیپلماسی و سیاس
سایر اسناد ا لح مالیمتری برخودار اس
فصلنامه علمی مطالیات مدیری

بهچیم می خورد مبتنی بر حفاظ

خارجی مت ای سرند همروارت شسرب

بره

اهدافی هره در شسرخه سرال  0222ایر سرند

ا منرافع فرردی و جمیری مرردم روسریهب میراره

فرآیندهای جهاشی در راستای توسیه روسیهب تقوی
حمای

اما با توجه بره

در

روابط با مناط مجراور و همسرایگانب

ا حقوق شهروشدان روسی در سایر هیورها و ایجاد منافع میتر با جهان اسر

اما در ای مسیر تهدیداتی ا قبیر جهران ترک قطبریب شادیردت گررفت مقرررات جهراشی و
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البته تاهید بر شکات مثبتی

خطرات جهاشی سا ی برای اقتصادهای ضییف مطرح شدت اس

ماشند پایان شظام دوقطبیب هاهش تقاب هیورهاب هاهش تهدیدات هسته ایب هراهش اهمیر
مقوالت شظامیب اف ایش اهمی

اقتصاد آ ادب ضرورت توجه به ار شهرای داخلری و توجره

بییتر به علم و تکنولوژی شی بهچیم میخورد (مفهوم سیاسر
سند ا می ان اشفیالی هه در شسخه سال  1999وجود داش

خرارجیب  )0222در ایر

هاسته شد ت بود امرا سرند سرال

 0222شی همچنان در دایرت یوروآتالشتیکگرایی جرای دارد در شسرخه سرال « 0229مفهروم
سیاس

خارجی» تقریبا همان اهداف سال  0222تکرار شردت اسر

قدرت شرم ماشند توسیه بان و فرهنگ روسی در جهانب تقوی
ارائه تصویر مثب

امرا برر برخری وجروت

رساشههای روس بران و و

ا روسیه شی تاهید شدت برود در عرصره تهدیردات شیر مروارد جدیردی

همچون افراطیگریب تروریسمب جداییطلبری و شراآرام شردن فضرای بری المللری و محریط
پیراموشی بر موراد قبلی اف ودت شدت اس
مفهوم سیاس

(مفهوم سیاس

خرارجیب )0229

بهطور هلی تفاوت سند

خارجی روسیه در سال  0222و  0229را می توان در رویکرد آشهرا داشسر

سند سال  0222رویکردی مبتنی بر تنش دایی در عی توجه به توسیه قدرت ملی دارد در
حالی هه رویکرد سند سال  0229بییتر عم گرایاشره و بره منظرور با یرابی تروان راهبرردی
110
1. Morales

روسیه در جهان و محیط پیراموشی اس

آورد و در

هه روسیه باید در عرصه جهاشی شقیی تکام یافتره بره دسر

توسیه میماری جدید روابط بی المل شفو قاب توجهی به جای بگذارد شایان هرر اسر
هه تحوالت پ

ا  11سپتامبر  0221و حمله به افغاشسرتان و عرراق و وقروع اشقرالبهرای

رشگی در محیط پیراموشی روسیه باع

خارجی روسیه 0229

شد هه در سند مفهوم سیاس

شگاهی منتقداشه به تفسیر دلبخواهاشه ا قواشی بی المللی و اسرتفادت ا

ور مطررح شرود و

یکجاشبه گرایی به ویژت استفادت ا شیروی شظامی بدون مجو شورا امنی

مرورد اشتقراد قررار

گیرد با ای حال سند حاضر ای ح را به روسیه مریدهرد ترا در مرواردی هره شررهایش
آمادگی ال م برای اقدام میتر را شدارشدب بره صرورت یکجاشبره عمر هنرد در ایر سرند
همکاری با هیورهای میتر

المنافع در اولوی

روسیه قرار می گیرد بنابرای سند سیاس
ای هیور را به سم

رقاب

اس

بیردی

و مسراله اروپرا در اولویر

خارجی روسیه در سال  0229رویکرد بی المللی

با غرب سوق داد در حالی هه اشتظار مریرفر

برا روی هرار

آمدن مدودف در سال  0229تیام بییتری با غرب صورت پذیرد در ای سند بدون اشارت
به شام آمریکا دو بار ا یکجاشبهگرایی اشتقاد شدت اسر

(مفهروم سیاسر

وجود سند مذهور برای مقابله با یکجاشبه گرایی واشرنگت سیاسر
حیا خلوت ایاالت متحدت در آمریکای التی سوق دادت اس
هه ای سند یک مات پیش ا جنگ گرجستان تصوی

اس

تنش دایی با غرب تاهید شدت اس
میاره

خرارجیب )0229

برا ایر

خرارجی روسریه را بره

(شیرا یب )01 :1991

شایان هر

شد و در مرت آن همچنران برر
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 0229آمدت اس

(دیوساالرب )10 :1991

در همری راسرتا در سرند سرال

حتری در بخیری ا سرند برر ضررورت شرک گیرری

راهبردی با آمریکا تاهید شدت اس

(شادب )111 :1996

روسیه با توجه به گستردت جغرافیایی سواح وسییی ا اقیاشوس آرام گرفته تا اقیراشوس
آتالشتیک شمالیب دریای بالتیکب دریای سیات و دریرای خر ر در اختیرار دارد برا توجره بره
اهمی

اقتصادی و امنیتی دریاها مسکو برای اولی بار در  0221سندی برا عنروان «دهترری

دریایی فدراسیون روسیه» منتیر هرد هه تا حدودی سویه های راهبرد دفراعی -امنیتری ایر
هیور را شیان دهد ای سند بییتر دارای ابیاد فنی و اقتصرادی اسر
سند به قواشی شاعادالشه دریایی در اقیاشوس اطل

اشارت شدت اس

در قسرمتی ا ایر

هه بهوسیله شاتو حمای

111

می شود در مورد دریای سیات و مدیتراشه شی هردف روسریه ترامی امنیر
تقوی

شیروی دریایی هر شدت اس

پایردار ا طریر

(آئی دریایی روسیهب )0221

راهبرد دفاعي امنیتي روسیه از  1422تا 1412
در سال  0229جنگ پنج رو ت گرجستان باع

وخام

روابرط روسریه و غررب شرد

فصلنامه علمی مطالیات مدیری

مذاهرات ژشو در سال  0229شی توسط اتحادیه اروپرا و بره شماینردگی فراشسره بررای حفرظ
یکپارچگی گرجستان بیشتیجه ماشد ا طرف دیگر پیینهادات روسریه در سرال  0229بررای
ایجاد یک پیمان امنی

اروپایی با شکسر

اوهرای در سال  0219و متیاق

مواجره شرد

(داودیب )11-11 :1996

سرپ

بحرران

آن مداخله شظامی مسکو و الحاق شبهج یرت هریمه باعر

تیرگی در روابط روسیه و غرب شد هه با اعمال تحریمهای گستردت علیه روسیه همرات شد
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مجموعه ای اتفاقات تاثیر قاب توجهی بر اسناد دفاعی -امنیتی روسیه در ایر دهره برجرای
گذاشتند

(پینوشمی1ب )001 :0219

در روسیه اعتماد بهشف
به ای ترتی

تحوالت مذهور بهعالوت فائ آمدن شسبی بر چالشهای داخلی

ال م را به مقامات هرملی برای اتخا رویکررد تهراجمی دادت برود

الگوی دفاعی -امنیتی روسیه به سم

الگوی آفندی سوق پیدا هرد

در پرتو تحوالت فوق چهارمی آیی شظامی روسیه در سال  0210تصوی

و ابالغ شرد

سند جدید در شرایط تنش میان روسیه و غرب در بحران اوهررای برهوجرود آمرد در ایر
شسخه شی هماشند دهتری شظامی سال  0212بر استفادت ا سالحهرای هسرتهای تأهیرد شردت
با ای تفاوت هه در ای سند بیان شدت هه حتی در صرورت اسرتفادت ا سرالح هرای

اس

متیارف با قدرت تخری
سالحهای هستهای اس

باال برر علیره روسریه و متحرداششب مسرکو مجرا بره اسرتفادت ا
(آیساچنکو0ب )0210

ای شکته شیان میدهد هه اف ایش احساس تهدید موج
تناس

شدت اسر

هره روسریه اصر

را در پاسخ به اقدامات خصماشه شادیردت بگیررد و در صرورت لر وم رفتراری هرامالً

تهاجمی را ا خود به شمایش بگذارد در دهتری شظامی روسیه در سال  0210به ویرژت بنرد
116

1. Pynnöniemi
2. Isachenkov

 10آن مهم تری خطرها و تهدیدها علیره روسریه بره شرک

یرر بیران شردت اسر  :شقرم

منطقه ایب اف ایش شیروهای شظامی در حریم هیورهای همسایه روسیه و متحدان آنب ترالش
برای بی ثبات سا ی برخی هیورهاب ساماشه دفاع ضدموشکیب ادعای ارضی علیه روسریه و
متحداشش و دخال

در امور داخلی آنهاب شظامی سا ی فضا با توجه بره تاهیرد قابر توجره

ای سند به هیورهای هم پیمان و محریط پیرامروشی در بنرد  16آن اولویر

همکراریهرای

سیاسی و شظامی به ترتی

با بالروسب جمهروری خودمخترار آبخا یرا و اوسرتیای جنروبیب

اعضای سا مان پیمان امنی

جمییب اعضای هیورهای مستق همسرود و اعضرای سرا مان

شاشگهای هر شدت اس

(دهتری شظامی روسیهب )0210

شکته مهم در سند مرذهور ایر اسر

روسیه همچنان سا مان شاتو را بهعنوان تهدید اصلی علیه امنی

ملی خود میرفی میهنرد و

بهطور مستقیم مساله تالفی هستهای را در برابر شاتو مطرح هردت اس
اس

هره

و آشکار اشرارت شردت

هه ش دیک شدن تأسیسات شظامی شاتو به مر ها و مناط پیراموشی روسریه و گسرترش

شاتو به شرقب شیان ا تالش غرب برای اف ایش قدرت راهبردی تهاجمی برر علیره روسریه
اس

لح سند مذهور بهگوشهای اس

هه شیاشگر اف ایش احساس تهدید هرملی اس

به طور هلی هدف اصلی در ای سند همان چی ی اس
بود ا منظر داخلی شی همان سیاس
ادامه پیدا هردت اس

اما

هه در سند سال  0212مطررح شردت

سال  0212اما با شدت قرویترر و برا لحر تنردتری

بنابرای ا منظر خود روس ها با توجه بره سیاسر هرای غیردوسرتاشه

غربیها روسیه وادار شدت اس
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هنجارهای بی المللی توسط شاتو و گسترش آنب بی ثباتی در برخی هیورهاب بریثبراتیهرای

موضع تدافیی قوی تری در قبال محیط خارجی اتخا هنرد

ا فحوای ای اسناد بر می آید هه روسیه در برخی موارد ماشند اوهرای تهاجم را بهتری شوع
دفاع ا خود می داشد در حالی هه ایر امرر ا سروی هیرورهای غربری برهعنروان اقردامی
خصماشه و تهاجمی ار یابی میشود
در راهبرد امنی

ملی سال  0211روسیه بر قابلی

بند  9ای سند آمدت اس

اقتصادی خود صحه گذاشته اس

هه «اقتصاد روسیه تواشرایی تقویر

و حفرظ ظرفیر

در

خرود را در

شرایط شاپایدار و بی ثبات اقتصاد جهاشی و در شرایط اقتصادی محدود هنندت برخی هیورها
بر علیه روسیه شیان دادت اس » همچنی به برخی موفقی های روسیه ماشند رشد جمییر ب
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اف ایش امید به شدگیب تقوی

ار ش های مینوی و اخالقی روسی اشارت شردت اسر

ایر

موارد در واقع آمادگی روسیه برای اتخا رویکرد تقرابلی را شیران مری دهرد چنران هره در
بندهای بیدی سند به سیاس

خصماشه غربب آمریکراب شراتو و اخرالل در روشرد همگرایری

اوراسیایی اشارت می شود سپ

هره روسریه خرود را بره قواعرد

به صراح

بیان شدت اس

بی المللی صلحآمی برای ح وفص اختالفات مقید میداشد امرا در صرورت لر وم ا قروای
شظامی خود برای تامی منافع ملی استفادت خواهد هرد در بخشهای دیگرر سرند بره حفرظ
فصلنامه علمی مطالیات مدیری

آمادگی شیروهای شظامی و استفادت ا تجهی ات جدیرد و هارآمرد در جنرگ هرا تاهیرد شردت
اس

در سایر بخش ها شیر بره مرواردی ا قبیر تهدیردات یسر

اقتصادی پرداخته شدت اس

(راهبرد امنی

ملیب )0211

تفاوت عمردت ایر سرند برا شموشرههرای

پییی آن خارج شدن روسیه ا موضع اشفیالی در حو ت امنی

راهبردی دفاع ملیب سال شیمب شمارت 01ب بهار 1021

به طور هلی در اسناد مفهوم سیاس

محیطریب اجتمراعی و

بی المل اس

خارجی روسیه به مواردی ا قبی تروریسمب قاچاق

مواد مخدرب جرایم سا مان یافتهب گسترش سالح های هیتار جمییب درگیریهای منطقرهایب
میکالت جمییتیب فقر جهاشیب مهاجرت غیرقاشوشیب تغییرات آب و هوا و همچنری مسراله
گسترش شاتو اشارت شدت اس
مفهوم سیاس

در سند سال  0219شی تمام ای مروارد تکررار شردت اسر

خارجی سال  0219بید ا روی هار آمدن مجدد پوتی ابالغ شد و پریش ا

بحران اوهرای ب وضع تحریم های آمریکا و اروپا بر علیه روسیه و ورود ای هیور به بحران
ا ای رو در سند مذهور همکاری با اروپا بهعنروان شرریک اصرلی

سوریه تنظیم شدت اس

سیاسی و اقتصادی اروپا پیگیری شدت اس

و همچنی همکاری برا شراتو ا موضریی برابرر

اما موضوع شراه

راهبردی با آمریکا هه در سند سال  0229بره آن

درخواس

شدت اس

اشارت شدت بود شفی شدت و به سطح تیام سا شدت تقلی یافته اس
مت سند «مفهوم سیاس

خارجی» با توجه به ماهی

آن شسرب

(شادب )161 :1996

اگرچره

بره اسرناد شظرامی احتیرا

بییتری در میرفی هردن برخی موضوعات بهعنوان تهدیدات امنیتی داردب اما سرند سیاسر
خارجی روسیه در سال  0216برای شخستی بار بهطور مسرتقیم ا رفترار آمریکرا برهعنروان
119

تهدید یاد هردت اس

هه روسیه ح پاسخ به آشها را برای خود محفوظ میداشد در مرادت 10

ای سند آمدت اس

هه «روسیه ایجاد ساماشه جهاشی دفاع موشکی آمریکا را به مثابره تهدیرد

برای امنی

» همچی در قسم

دیگر ای بند آمدت اس

هه «روسیه اعمال قضرایی بررون مرر ی

توسط آمریکاب تالش آمریکا برای فیارهای سیاسی -اقتصادی یا هر شروع ففیرارد دیگرر را
شمی پذیرد و ح واهنش شدید به هرگوشه اقدام خصماشهای را ا طری تقوی
واهنش متقاب یا شامتقارن را برای خود محفوظ میداشد »
میاهدت میشود هه پیینهاد میاره
سال  0219تقلی یاف
شدت اس

(مفهوم سیاس

دفاع ملری و

خارجیب )0216

بنرابرای

راهبردی با آمریکا در سال  0229به تیام سرا شدت در

و شهایتاً ا آمریکا بهعنوان یک تهدیرد در سرند سرال  0216شرامبردت

روسیه در آخری سند سیاس

خارجی رویکرد برون گرایاشه خرود را تقویر

دستور الیم های یادی را برای مسکو تیریف هردت اس

و

در ای سرند عرالوت برر خرارج

ش دیک وظایف متیددی برای مسکو در خاورمیاشه (مواد  90تا  )91تیریف شردت اسر

هره

شام مقابله با تروریسمب افراطیگریب یکجاشبه گرایی و همکاری با هیرورهای مهرم منطقره
ماشند ایران و ترهیه و در عی حال مداخلره شظرامی در بحرران سروریه اسر

(مفهروم سیاسر

خارجیب )0216

سند دهتری دریایی روسیه در سال  0211هماشند شموشه پییی آن  0221بییتر به مروارد
اقتصادی اشارت هردت اس
جایی ا سند آمدت اس

اما در برخی موارد رویکرد قاطیاشهتری اتخا شدت اس
هه اهداف هوتات مدت دریایی ممکر اسر

مثال در

برر اسراس تحروالت

جغرافیای سیاسی و شظامی در دریاها تغییر هند ای سند توسیه شاتو به شررق ا رات دریرا و
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اس

ملی خود در شظر میگیرد و ح اقدامات متقاب متناسر

را بررای خرود قائر

توسیه یر ساخ های شظامی شاتو در دریاها را برای روسیه غیر قاب قبرول خواشردت اسر
همچنی حضور هافی شظامی در اقیاشوس آتالشتیک بهعنوان هردفی بلندمردت بررای روسریه
مطرح شدت اس

با توجه به سیاس

هلی روسیه مبنی بر شگرات بره شررق در ایر سرند بره

اقیاشوس آرام و مبادالت تجاری و اقتصادی ا ای طری شی توجه ویژت شدت اس
هه ای موضوع در سند سال  0221همتر مورد توجه بود
ماهی

(آئی

دهتری دریرایی روسریه بییرتر فنری و اقتصرادی اسر

در حالی

دریایی روسیهب  )0211بهطور هلری
امرا در مقرام مقایسره و ن

موضوعات امنیتی و حضور شظامی روسیه در دریاها در سرند سرال  0211شسرب

بره سرال
119

 0221اف ایش یافته اس

ماتری

سوآت راهبردهای دفاعی امنیتی روسریه در تصرویر یرر

شیان دادت شدت اس
جدول  :1ماتريس راهبردهاي دفاعي امنیتي روسیه

فصلنامه علمی مطالیات مدیری
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ارزيابي تحوالت در راهبرد دفاعي -امنیتي روسیه
در اسناد باالدستی روسیه در جدول  9آمدت اس
جدول  :0نقاط ضعف ،قوتها ،فوصتها و تهديدها در اسناد باالدستي روسیه

مواردی هه در جدول  9آمدت بارها در اسناد باالدستی در طول سه دهه گذشرته مرورد اشرارت
قرار گرفته اس ؛ به عبارت دیگر شقا قوت و ضیف و ا سوی دیگر فرص هرا و تهدیردهای
روسیه در طول سه دهه گذشته تقریبا میابه بودت اس
با آشها در با تهای ماشی مختلف یکسان شبودت اسر

اما الگوهای راهبرردی مسرکو در مواجره
(رمضراشی و همکرارانب )100 :1999

در شیمره اول

دهه  1992الگوی راهبردی دفاعی -امنیتی روسیه میطوف به یک شگات واقعبیناشه داخلی بود
هه بر اساس آن وضیی
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به منظور جلوگیری ا اطالله هالم مهم تری شقا قوتب ضیفب فرص ها و تهدیردات

اقتصادیب اجتماعی و سیاسی داخلی به عنرون بر رگترری خطرر

پیش روی روسیه ترسیم شدت بود چناشکه هر شد واقع گرایان تدافیی در مقایسه با همتایران
تهاجمی خود توجه بییتری به سطح واحد دارشد و امکان تحق امنیر

ا رات همکراری برا

رقبا را غیرممک شمی داشند بر همی اساس در اسناد دهه  1992بییتر به برخی شقا ضیف
داخلی توجه شدت بود و در حو ت امنی

خارجی شی تمایر مسرکو میطروف بره همکراری

بی المللی بود و شیوتهای غیرشظامی برای تیام در سیاس

بری الملر و محریط پیرامروشی

اتخا شدت بود بنابرای در چارچوب مدل سوآت الگوی راهبردی دفراعی -امنیتری روسریه
در دهه  1992مبتنی بر رویکرد اشطباقی بودت اس

یینی مسکو برا اسرتفادت ا فرصر هرای
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خارجی درصدد هنترل شقا ضیفی برآمد هه عمدتاً ا دوران شروروی براقی ماشردت برود و
فدراسیون روسیه را تهدید میهرد ای الگوی راهبردی روسریه را در موضرع تردافیی فررو
بردت بود اما مسکو در اواخر دهه  1992به ای شتیجه رسید هه همکاری حداهثری با غررب
و خوش بینی مفر شسب

به محیط بی المللی شمیتواشد منافع و امنیر

ملری روسریه را بره

شک مطلوب تامی شماید چنان هه در ای با ت ماشی «شو های ادراهری» بره مسرکو وارد
شد هه توجه مقامات هرملی را به روشد تحوالت قدرت در محیط پیرامروشی و بری المللری
فصلنامه علمی مطالیات مدیری

جل

هرد مهمتری «شو های ادراهی» در دهه  1992به شرح یر اسر  :دخالر

شاتو در بوسنی 1991ب جنگ اول چچ 1990ب دخالر

شظرامی

شراتو در هرو وو 1999ب جنرگ دوم

چچ 1999ب بحران اقتصادی 1999ب پیوست چک و مجارسرتان و لهسرتان بره شراتو 1999ب
حوادث تروریستی و گروگان گیری داخلی همه ای حوادث موقیی
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خطر می اشداخ

امنیتری روسریه را بره

حوادث مذهور مسکو را قاشع هرد هه رویکرد تدافیی منجرر بره برا ی برا

حاص جمع صفر میشود و احتماالً باع

هییدت شدن می با ی به درون روسیه خواهرد

شد ا ای رو با آغا ه ارت جدید میالدی مسکو به ای شتیجه رسید هه توسریه شیرافتگی و
ضیف های به جاماشدت ا دوران اتحاد جماهیر شوروی ا طری همکاری حداهثری با غرب
جبران شخواهد شد بدی ترتی

اسناد باالدستی در دورت بیرد؛ یینری در فاصرله سرالهرای

 0221تا  0212وارد فا جدیدی شدشد هه میتوان آن را یک قدم رو به جلو ار یابی هررد و
در قال

راهبردهای اقتضایی قرار داد البته ای الگوی راهبردی را شمیتوان تهاجمی شامیرد؛

بلکه بر اساس مقتضیات موجود رویکردی بینابینی اس
تهدیدها و جلوگیری ا تنش ایی اس

هدف ای الگوی راهبردی هاهش

همچنی بر اسراس دیردگات واقرعگرایران تهراجمی

وتدافیی فیارهای سطح سیستم مهمتری عام در اتخا الگروی رفتراری هیرورها اسر
فضای بی المللی پ

ا  11سپتامبر  0221مهمترری فیرار شظراممنرد بررای اتخرا الگروی

راهبردی اقتضایی در آغا ه ارت جدید بود بهعالوت در دهه « 0222شکهرای ادارهری» برر
روسیه وارد شرد هره شرام مروارد یرر اسر  :اقردام تروریسرتی در توراتر مسرکو 0220ب
گروگانگیری بسرالن 0220ب بمر گرذاری در متررو مسرکو و سر پطر برورگب ترنش برا
190

گرجستان و بالروس و قطع صادرات اشرژی 0226ب عضوی

هفر

هیرور دیگرر در شراتو

( 0220استوشیب لتوشیب لیتواشیب بلغارستانب روماشیب اسلواهی و اسلووشی)ب اشقالب های رشگی
آمریکا و اتحادیه اروپا  0229و جنگ گرجستان  0229حوادث مذهور شهایتاً ترالش مسرکو
برای برقراری رابطه ا موضع برابر با غربب شاتو و آمریکا را محردود هررد برا ایر وجرود
وضیی

اقتصادی و رفات اجتماعی روسیه در دهه  0222شسرب

بره دهره  1992بهترر شرد

بهعنوان مثال روسیه پیامدهای شاشی ا بحران مالی جهان  0229را به خوبی هنترل و برخری
شاامنی های داخلی را مهار هرد ا منظر رئالیس های تهاجمی ماشی هه دول هرا بره لحراظ
داخلی با ثبرات و قدرتمنرد شروشدب اشگیر تهرای تهراجمی آشران قروت مریگیررد بنرابرای
«شو های ادراهی» دهه  0222در محیط پیراموشی و بهبود شسبی قدرت داخلی روسیه منجر
به تغییر الگوی راهبردی دفاعی -امنیتی مسکو ا سال  0212به بید و ورود تدریجی به فرا
تهاجمی شد به ای ترتی
وضیی

اسناد امنیتی روسها میطوف به الگوی آفندی شد جردول یرر

دفاعی -امنیتی روسیه در سه دورت مذهور را شیان میدهد
جدول  :0تحوالت در الگوي راهبردي دفاعي -امنیتي روسیه در يک نگاه

با توجه به تغییر تدریجی الگوی دفاعی -امنیتی روسیه ا حالر

تردافیی بره تهراجمی

ه ینههای شظامی ای هیور شی در طول سه دهه گذشته افر ایش یافتره اسر
اف ایش ه ینههای شظامی روسیه را شیان میدهد
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(قرقی ستان 0220ب اوهرای 0220ب گرجسرتان )0221ب پرذیرش اسرتقالل هرو وو ا طررف

شمرودار یرر
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نمودار  :2هزينههاي نظامي روسیه (باشک جهاشی1ب )0201
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هه طب آخرری

ه ینه شظامی روسیه در سال  1990حدود  920میلیون روب بودت اس

آمار به حدود  0/0تریلیون روب ( 00هر ار میلیرارد روبر ) در سرال  0219رسریدت اسر
یبیتری مقدار مربو به سال  0211با  0/60تریلیون روب اس

شی

صیودی ه ینههرای

شظامی مطاب سه با ت ماشی در شمودار باال تفکیک شدت اس
نتيجهگيری و پيشنهاد
الف شتیجه گیری
بررسی اسناد باالدستی هیورها بهمنظور فهم تحوالت در راهبررد دفراعی -امنیتری آشهرا
یکی ا رایجتری و مستندتری رات هارهای موجود اس
شگرش های امنیتی در گذشتهب حال و تا حدودی آیندت اس
امنیتی روسیه در سه دهه گذشته با فرا و شیی

یرا اسناد باالدسرتی شیراندهنردت
ا آشجایی هه راهبررد دفراعی-

قاب توجهی همرات بودت اس

بررسی اسناد

باالدستی ای هیور اهمیتی دو چندان مییابد بدی منظور بررای در تحروالت حراهم برر
راهبرد دفاعی -امنیتی روسیه اسناد باالدستی ای هیور مطاب برا جردول شرمارت  1در سره
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1. World Bank

با ت ماشی دت ساله طبقه بندی شد اسناد مذهور در دهه  1992شیان میدهرد هره مسرکو در
طری همکاری و تیام با غرب بود بنابرای در اسناد ای دورت شوعی خوشبینی شسب
محیط بی المللی و هیورهای غربی وجود داش
منبی

بره

بر همی اسراس راهبررد دفراعی امنیتری

ا ای دیدگاتب تدافیی و بر پایه الگوی اشطباقی تدوی شدت برود امرا عردم دریافر

شتایج مطلوب منجر شد هه راهبرد دفاعی -امنیتی روسیه در دورت بیردی ا حالر

تردافیی

فاصله گرفته و مبتنی بر الگوی اقتضایی تنظیم شود روسیه در دهره  0222ترا حردودی برر
مواشع داخلی فائ آمد هه منجر به اعتماد به شف
در عی حال شسب

هیور در عرصه خارجی شد امرا مسرکو

به محیط پیراموشی احساس تهدید داش

مرذهور شررایط ال م

وضیی

برای تهاجمی شدن الگوی دفاعی -امنیتی روسیه را فراهم آورد بهطوری هه ا سرال 0211
به بید الگوی آفندی در دستور هار اسناد امنیتی قرار گرف
اشتخابهایی دت اس
مسکو اس

در ای

روسیه در دورت جدید دس

به

هه شیاندهنردت سرطحی ا ثبرات در سیاسرتگذاری دفراعی -امنیتری
مینه میتوان به تصمیمهای قاطیی چرون الحراق شربهج یررت هریمرهب

ورود شظامی به خاورمیاشهب فروش تسلیحات به ایرانب ترالش بررای میراره
شرق به ویژت چی (به جای تاهید صرف بر اتحادیه اروپا) و اهمی

راهبرردی برا

راهبرردی قائر شردن

برای حو ت آسیا پاسفیک اشارت هرد بنابرای بهشظر می رسد هره در سرالهرای آینردت همترر
شاهد تغییرات سینوسی در راهبرد دفاعی -امنیتی روسیه باشیم
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ای دورت درپی جبران شکس های دوران جنگ سرد و بهبود جایگرات بری المللری خرود ا

ب .پیشنهادها
با توجه به تهاجمی شدن الگوی دفاعی -امنیتی روسیه در سالهرای اخیرر پییرنهادهای
یر راستای تحق منافع ملی ج ا ایران مطرح میشود:
 1میاره

متوا ن با روسیه در مناط جغرافیای سیاسی بحرانخی ماشند غرب آسیا

 0شناسایی شقا ضیف امنیتی ایران در منطقه و رفع آشها با استفادت ا ظرفی

تهراجمی

روسیه
 9شناسایی شقا قوت دفاعی ایران در منطقه و تثبی

آشها با میاره

روسیه
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 0رای شی با مقامات روس بهمنظور خرید تسلیحات پییرفته شظامی و مهندسی میکوس
در هیور
 1میاره

بهینه با روسیه در سا مانهای منطقهای و بی المللری بره منظرور مقابلره برا

یکجاشبهگرایی
 6استفادت ا تجربیات و شاهامیهای روسیه در تدوی اسناد دفاعی -امنیتی باالدسرتی در
هیور
فصلنامه علمی مطالیات مدیری
راهبردی دفاع ملیب سال شیمب شمارت 01ب بهار 1021
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 1تیوی روسها برای سرمایهگذاری در ایرران و تقویر

بنیرانهرای دفراعی -امنیتری

میتر
 9همکاری اقتصادی با روسیه در قال

ابتکرارات چندجاشبره ماشنرد اتحادیره اقتصرادی

اوراسیا
 9اشجام ماشورهای شظامی با روسیه به ویژت در مناط حساسی ماشند خلیج فارس
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