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(تاریخ دریافت - 1931/06/11 :تاریخ تصویب)1930/00/19 :

چکيده
از گذشته تاکنون ،روابط روسیه و اروپا از مهمترین موضوو هوا در میوان تللیولگوران روابوط
بینالملل بوده و در مطالعات متعدد تالش شده اسوت ایون روابوط ،از مشومانودازها نرور
متفاوتی تللیل شود .نرریۀ باز ها از جدیدترین ابزارها تللیلی در مطالعات روابط بینالملل
است .نوشتار حاضر با استفاده از نرریۀ باز ها و بهرهگیور از روش پوووهش کیفوی و ابوزار
مطالعات اسناد  ،تالش میکند به این پرسش پاسخ دهد که مه باز هایی در روابط روسویه و
اتلادیۀ اروپا در سالها  0000تا  0010وجود داشته اسوت نتیجوههوا ایون نوشوتار نشوان
میدهد که در سالها  0000تا  ،0002عملکرد بازیگران همراه با بدبینی متأثر از فضا امنیتی
بلران کوزوو ،با شرایط حاکم بر باز معما زندانی همخووانی دارد کوه پو از آن بوهدلیول
سطح وابستگی اقتصاد -تجار  ،مجاورت جغرافیایی و تروریسم بوه بواز دسوت بوه ماشوه
تبدیل میشود .در سالها  0002تا  0000با وقو انقالبهوا نوارنجی ،اسوتقرار سورر دفوا
موشکی و جنگ گرجستان ،بهتدریج سیاسوت همسوایگی اروپوا در برابور سیاسوت همسوایگی
روسیه قرار گرفته است و باز با حاصل جمع صفر شوکل مویگیورد .در سوالهوا  0000توا
 0010پیشنهاد مدودیف مبنی بر نرم نوین امنیتی به همراه بلران مالی و ضرورت تأمین امنیوت
انرژ به ملرکی مهم برا مرخش در سیاستها تقابلی و شکلگیور بواز شوکار گووزن
تبدیل میشود؛ ولی در ادامه مشکالت مربوط به حقوق بشور ،شودتگیور رقابوت در حووزۀ
انرژ و شکلگیر بلرانها سوریه و اوکراین دو بازیگر را در مسیر بدون بازگشوت تقابول
در قالب باز جوانک ترسو -که تاکنون ( )0010نیز ادامه دارد -هدایت کرده است.
كليدواژهها
اتلادیۀ اروپا ،راهبرد ،روسیه ،سیاست خارجی ،نرریۀ باز ها.
 این مقاله مستخرج ازپایان نامه مقطع کارشناسی ارشد است.
 نویسندۀ مسئول

E-mail: mrz.tajmiri@stu.yazd.ac.ir
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مقدمه
شکست کمونیسم مسائل جدید را مطرح کرد که مهمترین آنها بلث رابطۀ روسیه جدید بوا
غرب و بهطور خاص اتلادیۀ اروپا بود .با به ثمر نشستن اعتراضها اوت 1331و فوروریختن
دیوار برلین ،فضا برا ارتباط هرمه گستردهتر دو بازیگر در قالب نقشی جدید فراهم شود .در
نتیجه ،سطح جدید از روابوط همووون حفوم همگرایوی اروپوا بوا پوذیرش در سوال ،1339
موافقتنامۀ همکار و مشارکت در سال  ،1331سیاست دفاعی -امنیتی مشترک در سال 1333
ایجاد شد؛ ولی پ

از دورها کوتاه سطح روابط دو طرف با بهکارگرفتن سیاستهوایی موون

حملۀ روسیه به مون ،تصویبنشدن پیمان سالت  ،0مسائل صربسوتان ،برناموۀ مشوترک بورا
صلح و نگرانیها مربوط به کشورها حوزۀ خارج نزدیک از طرف روسویه و توسوعۀ نواتو،
برنامۀ مشترک برا صلح ،پیمان نیروها متعارف غیرهستها  ،گسترش تسلیلات ،عضوگیر
از اروپا شرقی ،بلران کوزوو و یوگسالو از طورف غورب ،متشونج شود (

Karami, 2005:

.)126-138
شرو قرن بیستویکم نیز با آغاز همکار در زمینوۀ مبوارزه بوا تروریسوم ،منوع گسوترش
سالحها هستها  ،تالش برا حفم صلح بهویوه بعد از حملهها یوازده سورتامبر و تأسوی
شورا ناتو-روسیه بهجا شورا دائمی ،روابط رو به بهبود مویرفوت؛ ولوی رونود نزولوی
رابطه در بلرانهایی مون گسترش ناتو ،جنوگ گرجسوتان ،گسوترش سورر دفوا موشوکی در
اروپا شرقی و مدیترانه ،بلران گاز ،بلران مالی و در آخر دو بلران اوکراین و سووریه دیوده
میشد).(Aghaei and Samoodi, 2013: 18, 23
با توجه به عالقۀ مشترکی که میان نرریهپرداز باز ها و ملقق علم سیاسوت در توجوه بووه
تصمیمگیر  ،همکار و تعارض وجود دارد و از آنجا که نرریۀ باز ها نیز توجه خوود را بور
یک سیاستگذار «عوقالیی» موتمرکز میسازد که بیشترین مطلوبیت را بورا بووازیگران بووه
هومراه داشته باشد ،استفاده از این مارموب در تللیل مسوائل بوین بوازیگران سوودمند اسوت
) .(Omidi and Others, 2012: 112این نوشتار تالش میکند به این پرسش پاسخ دهد که مه
باز هایی در روابط روسیه و اتلادیۀ اروپا در سالها  0000توا  0010وجوود داشوته اسوت
بررسی باز ها متنو روسیه و اتلادیۀ اروپا در این زمان میتواند به درک منطق روابوط ایون
دو بازیگر مهم حوزۀ بینالملل کمک کند.
چارچوب مفهومی نظریۀ بازيها
با توجه به نقش مانه زنی ،ستیز و راهبرد در کونش و واکنش دولت ها ،فضا راهبرد و بههم
وابستۀ روابط بینالملل ،نرریۀ باز ها نهتنها ابزار بورا درک واقعیوتهوا مختلوف فوراهم
میکند ،بلکه تأثیرگذار عاملها مختلف را هم نشان میدهد و آنجا که اطال کاملی از رفتار
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نیسوت ،یوار مویرسواند ( .)Tema, 2014: 1بنوابراین بوازیگران در

شرایطی متفاوت مجبور به انتخاب میشوند که در ادامه به آنها اشاره میشود:
 .2معماي زندانی

2

دو مرنون در ارتباط با جرمی مشترک دستگیر میشووند؛ مرنوونین مویتواننود بوه جورم خوود
اعتراف کنند و از بخشش درنرر گرفتهشدۀ پلی

استفاده کنند یوا اعتوراف نکننود و دسوت بوه

انکار بزنند .درواقع باهم همکار داشته باشند (.)Carmichael, 2005: 58
 .1بازي دست به ماشه

1

با تکرار معما زندانی ،یکی از بازیگران با انتخاب راهبرد تعاونی ،بازپرداخت موجود در یوک
باز یک مرحلها را به مرحلۀ بعد تسر میدهد؛ زیرا از دیود او بوازیگر مقابول نیوز برتور
همکار را بر همکار نکردن ترجیح میدهد (.)Kreps and Milgrom, 1982: 3, 4
 .9بازي با حاصل جمع صفر

9

در این فضا بازیگر تالش میکند بازده خوود را بوه بیشوترین حود و بازپرداخوت رقیوب را بوه
کمترین حد برساند .از آنجا که همواره برد آنها با باخت حریف همراه است و بورعک  ،یوک
راهبرد بهینه یوا دوم را بورا بیشوینهسواز کمتورین میوزان امتیواز خوود ،در نرور مویگیرنود
(.)Narahari, 2008: 1
 .7بازي شکار گوزن

7

در این باز  ،مسئلۀ اصلی اعتمادکردن و اعتمادنکردن میان بازیکنان برا همکوار در راسوتا منفعتوی
بزرگ و مشترک (گوزن) یا منفعتی کومک و مستقالنه (خرگوش) است (.)Panduston, 2012: 279
 .5بازي بزدل (جوانک ترسو)

5

در این باز دو خودرو بهسو هم در حرکت هستند و آنوه مهم است انتخاب همزمان هردو
بازیگر است که هریک باید از میان برخورد متقابل ،انلراف یکجانبه یا ادامۀ مسیر تا پیوروز ،
دست به انتخاب بزنند ).(Panduston, 2012: 252-253
1. Prisoner Dilemma
2. Grim Trigger(GT) Game
3. Zero-sum Game
4. Stag Hunt Game
5. Chichen Game
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روابط روسيه و اتحادیۀ اروپا :دورهها و بازيها
 .2از همکاري تا بیاعتمادي ( 2333تا  :)1442بازي معماي زندانی
گسترش اتلادیۀ اروپا و از سو دیگر نواتو بوه اروپوا شورقی ،همونوین بلوران کووزوو در
یوگسالو و مناقشه میان آلبانیاییها و صربها برا استقالل ،نشان داد که رویدادها رخداده
در این منطقه تنها امر در حوزۀ دخالت روسیه نیست؛ بلکه این رویدادها جنبها بوینالمللوی
یافته و بازیگرانی فراتر از سطح بلران داخلی پیدا کورده اسوت ( .)Tsygankov, 2016: 97ایون
فضا امنیتی در سالها 1333تا  0001نوید صللی سرد یا جنوگ سورد جدیود را مویداد.
بدبینی ،قطعیتنداشتن و مالحرهها سیاسی و امنیتی حاکم بر روابط دو طرف ،مانع از تعامول
سازنده و شکلگیر فضا دور از تنش مویشود و بوازیگران در دوراهوی همکوار کوردن یوا
همکار نکردن مردد ماندند .این شرایط گویا باز معما زندانی است.
اتلادیۀ اروپا راهبرد دفاعی -امنیتی مشترکی را در سوال 1333تصوویب کورد کوه بوهدنبوال
هماهنگی بیشتر با روسیه در زمینۀ ایجواد نهادهوا قوانونی و دمکراتیوک ،اداموۀ فعالیوتهوا
اقتصاد و اجتماعی و همکار با روسیه آن را بهکار گرفت .پاسخ روسیه بوه راهبورد مشوترک
اروپا ،یک سند راهبرد میانمدت برا استفاده از موقعیت اتلادیۀ اروپا برا نوساز و توسوعۀ
اقتصاد  ،ایجاد نرام امنیتی در مقابل ناتو و دخالتها پویدرپوی آنهوا در آسویا مرکوز و
قفقاز بود ) .(Zarei Hedek, 2012: 85-88تا این للره هر دو بوازیگر تصومیمهوایی هموراه بوا
احتیاط گرفته اند و به همکار ها خود در سطح قبل ادامه میدهند .اما سیل آوارگوان کووزوو
به اروپا به بی ثباتی منطقه از جمله صلحشکننده در بوسنی ،گسوترش خشوونت بوه کشوورها
بالکان و گروگانگیر دوباره اروپا به مانند جنگ سرد منجر شد .در نتیجوه ،اتلادیوۀ اروپوا بوا
پشتیبانی ناتو خود را نهاد مسئول برا تلول دمکراتیک در منطقۀ بالکان دانست و در نشست
کلن و سارایوو در سال  1333مشارکت روسیه را در تلول دمکراتیوک منطقوه نادیوده گرفوت
( .)Arbatova, 2008: 71-74بهکارگرفتن این راهبرد ،تکرو اتلادیۀ اروپا (زندانی اول) را در
فضا امنیتی غالب بر روابط (زندان) و اعتمادنداشتن به زندانی دیگر نشان میدهد.
از سویی ،پ

از حملهها هوایی ناتو به کوزوو و توافق برا ایجاد نیروها حافم صولح

ناتو در کوزوو و در آخر قطعنامۀ شورا امنیت مبنی بر حاکمیت یوگسالو در کووزوو بورا
بار دوم بعد از جنگ سرد ،روسیه (زنودانی دوم) در ایون منطقوه شکسوت خوورد .بوار اول در
جریان جداییطلبی مون و داغستان و بوار دوم در بلوران کووزوو و عضوویت جمهوور هوا
(لهستان ،مجارستان و مک) در ناتو در سال  1333بود .روسیه در اولین واکونش تودافعی هموۀ
همکار ها خود با ناتو از جمله مشوارکت در شوورا دائموی مشوترک را بوه تعلیوق درآورد
) .(Karami, 2005: 138-140در واکنش دوم ،دومین آیین نرامی روسیه پ

از سال  ،1339در
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 01آوریل  0000منتشر شد که مسکو در ایون سوند گسوترش دامنوۀ بازدارنودگی بوه عملیوات
پیشدستانه ،حق استفاده از سالحها هستها در پاسخ به حملههوا متعوارف و سوالحهوا
کشتارجمعی را مجاز میدانست

(.)Sokov, 2000: 1

 .1همکاري در سایۀ تهدید ( 1442تا  :)1447بازي دست به ماشه
با توجه به شرایط حاکم بر سطح روابط بینالملل هموون رشد مین ،تالش روسیه برا بهبوود
اوضا اجتماعی و اقتصاد  ،افزایش درگیر ها جنبشها اسوالمی در جنووب و توجوه بوه
مسائل همسایگی و امنیت مشترک با توجه به گرایشها جمهور ها به عضوویت در اتلادیوۀ
اروپا و ناتو و در آخر مبارزه با تروریسم و حذف روسیه از فهرست تهدیدها غورب ،شورایط
همکار با اعضا اروپایی ناتو بیشتر فراهم شد و مواضع تقابلی بوازیگران کوه از سوال 1333
شرو شده بود بهسو همکار با هم در رویارویی با دشمن مشترک و تروریسم کشویده شود
) .(Karami, 2005: 146میتوان این دوره را در مارموب باز راهبرد دست به ماشه گذاشوت
که اتلادیۀ اروپا و روسیه همان دو زندانی نرریۀ قبل هستند؛ با این تفاوت که بهجا تکرو
به همکار رو آورده و خواهان آنند که با توجوه بوه سوطح وابسوتگی اقتصواد -تجوار و
همجوار جغرافیایی بهجا تقابل از مزیتها تعامل بهره برند.
الف) روابط سياسی
سیاست همسایگی اروپا و تالش روسیه برا اصالح بافت ضعیف اجتماعی ،اقتصواد جامعوه
و نرام دولتی خود در دهۀ 1330و گفتوگو دربارۀ مودیریت مرزهوا ،مهواجرت ،توالش بورا
ایجاد نرام تسهیالتی بدون ویزا در حوزۀ شنگن بورا روسویه ،حول مناقشوههوا بوینالمللوی
زیرنرر شورا اروپا و نرام کنترل تسلیلات با همکار هم از سال  ،0000از راهبوردهوا دو
طرف در این حوزه هستند .البته میتوان از همکار در زمینههوا علموی ،فرهنگوی ،فنواور ،
پووهشی ،تبادل دانشجو ،تسهیالت آموزشی نیز نام برد ).(Zarei Hedek, 2012: 90-92
ب) روابط اقتصادي
در ایون حووزه اولویوتهوا مسوکو در دسترسوی بوه بازارهوا کشوورها اروپوایی ،حووذف
ملدودیتها گمرکی و کیفی و جوذب سورمایهگذار ها خوارجی هستند .برا طرف دوم
این باز  ،اتلادیۀ اروپا نیز اصالح نرام بانکی برا باالبردن سطح معاملهها و سرمایهگذار ها،
ایجاد ترتیباتی برا بازپرداخت بدهیها شرکتها روسی و استفاده از یورو در فعالیتها
اقتصاد با روسیه در ذیول ایون هودف قورار مویگیرنود .راهبورد اقتصواد بوازیگران دربوارۀ
گفتوگوها انرژ اتلادیۀ اروپا و روسیه در اکتبر  0000آغاز شود .ایون گفوتوگوو بور دو
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فرض استوار است :ابتدا ایجاد امنیت در دستیابی به منابع انرژ بورا اتلادیوۀ اروپوا و دوم،
برقرار امنیت در جذب سرمایهگذار خارجی و دستیابی به بازارها جهانی و اروپایی بورا
روسیه که پیشنهاد روسیه مبنی بر پیوستن به سازمان تجارت جهانی در راسوتا هموین هودف
قرار دارد .تأسی مرکز انورژ روسویه -اتلادیوۀ اروپوا ،طورحهوا ذخیورهسواز انورژ در
آرخانگلسک و آستراخان ،تسهیل روند سرمایهگذار در بخش انرژ اروپوا از همکوار هوا
دوجانبه در این دوره هستند

(.)Belyi, 2003: 352-356

ج) روابط نظامی -امنيتی
از اواخر دهۀ 1330اتلادیۀ اروپا به فکر افزایش توانمند ها نرامی خود برآمد و در راهبورد
امنیتی خود بر همکار با روسیه به سبب استفاده از نفوذ روسیه در آتالنتیک شمالی و اوراسیا،
اسووتفاده از منووابع اطالعوواتی و امنیتووی روسوویه در مبووارزه بووا توووروریسم در جووونوب آسووویا
( ،)Tabatabaei and Hazrati, 2014: 190در مقابل سرکوب طالبان و تقویوت امنیوت مرزهوا
جونوبی ،استفاده از فناور و سرمایۀ غرب ،نوساز ارتش ،اطال از سامانه دفا موشکی نواتو
در اروپا و جلوگیر از گسترش آن و از همه مهمتر ،جلووگیر از انوزوا روسویه در مسوائل
مهم و امنیتی جهانی از هدفها متقابل بوازیگران اسوت .همکوار هوا نروامی و امنیتوی بوا
تأسی

شورا ناتو -روسیه در مه  0000دوباره از سر گرفته شد و روسویه بوهعنووان عضوو

برابر با دیگر اعضا پذیرفته شد .رویدادها  11سرتامبر و مشارکت روسیه در عملیاتها نواتو
در افغانستان ،عراق ،مون ،گرجستان و ازبکستان نمونها از همکار ها امنیتی در این دوره
است ).(Haghshenas and Bavir, 2011: 14
 .9از تهدید تا رویارویی همهجانبه (  1447تا  :)1441بازي با حاصل جمع صفر
برا روسیه منطقۀ حوزۀ نفوذ و برا اروپا حفم یکروارمگی اتلادیوه ،اهمیوت ویووها دارد.
بطور که همواره روابط دو طرف را در تأثیر قرار داده و با شورو همکوار هوا و همسوشودن
منافع این دو بازیگر در آغاز هزارۀ سوم ،سیاست همسایگی مسکو کاهش یافت؛ اما انگیزهها
اساسی آن یعنی حفم گسترۀ نفوذ در زمان اتلاد شورو و احیا قدرت روسویه تغییور نکورد
( .)Trenin, 2007: 95بهتدریج سیاست همسایگی اروپا 1در برابر سیاست همسایگی روسویه 0و
نه در کنار آن قرار گرفت .روسیه بازیگر پویشقودم در همکوار در ابتودا بواز  ،بوا تخطوی
حریف خود به تالفی رو آورد و از اقدامها سیاسی و سیاسوتهوا انورژ بورا فشوار بور

)1. European Neighborhood Policy (ENP
)2. Russian Neighborhood Policy (RNP
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اتلادیه و کشورها منطقه بهره جست .در مقابل ،اتلادیه با متلدکردن اعضا قدیم و جدیود
خود با آن مقابله میکند تا جایی که راهبردها تقوابلی دو طورف ،بواز بوهشودت رقوابتی را
نمایان میسازد.
الف) روابط سياسی
کمیسیون اروپا در سال  ،0009برا جلوگیر از تقسویم جدیود مرزهوا در اروپوا و وابسوتگی
متقابل فزاینده ،بین اتلادیۀ اروپا بزرگ شده و همسایگان جدیود خوود ،سیاسوت همبسوتگی
اروپایی را طراحی کرد که از سال  0002اجرایی شد ( .)Delcour, 2007: 119-121ایون مسوئله
نشان از پایان همکار ها در باز دست به ماشه دارد .اروپا پیگیر منافع خود را بر همکوار
با روسیه ترجیح داده و به قدرتساز و تلکیم آن در مناطق راهبرد شرقی پرداختوه اسوت.
روسیه که کشورها بالتیک را یکی پ

از دیگر به اتلادیه مویباخوت ،در واکونش تصومیم

گرفت در سیاست همسایگی اروپا شرکت نکند .در رویکرد دوم ،کرملین در پاسخ به انتقادها
کمیسیون اروپا در سال  0002آشکارا از الگو مردمساالر غربی انتقاد کرد؛ در اداموه الگوو
مردمسواالر مسوتقل روسوی (اقتودار داخلوی و سور

خوارجی) را ارائوه و از سوازمانهوا

غیردولتی ،احزاب مللی ،جامعۀ مدنی و رسانهها برا دستکار انتخابات و نفوذ بور نخبگوان
سیاسی و اقتصواد حواکم در اوکوراین ،مولوداو و گرجسوتان حمایوت کورد

( Wilson and

.)Popescu, 2009: 319, 321

ب) روابط اقتصادي (انرژي)
در دور دوم باز (اقتصاد ) سیاستها روسیه در بخش انرژ در راستا بیشوینهسواز سوود
خود عبارت بودند از :دولتیکردن بخش انرژ  ،کنترل انلصار جریان عرضه

(Vosoughi and

) ،Others, 2015: 148ساخت خطوط لولۀ جدید (مانند گازپروم (آلموان) ،بواکو بوه جیهوان ،پلوو
استریم (با ترکیه) با هدف کاهش اهمیت قفقاز) ،تشکیل اوپک گاز

(.)Mankoff, 2009: 14

درمقابل سیاستها تمرکزساز روسیه در بخش انرژ  ،استفاده از انرژ بوهعنووان یوک
اهرم فشار سیاسی در کنار وابستگی اروپا به منبع نفتوگاز روسیه ،نبود بوازار یکرارموۀ گواز و
اطمیناننداشتن از مسیرها انتقالی و بلران سالهوا  0006و سور  0003بور نگرانویهوا
اتلادیه دامن میزد و نشان داد اروپا اینبار نه از نرر نرامی و امنیتی بلکوه از نرور اقتصواد و
انرژ گروگان روسیه است ( .)Mankoff, 2009: 9, 12در مقابل سیاستها تودافعی اتلادیوه،
راهبرد بهینه برا فرار از شکست ،عبارت بودند از :متنو ساز منابع و مسیرها (سواخت خوط
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(Heydari and

) ،Rahnavard, 2008: 61, 62نفووذ در حووزۀ سونتی رو هوا (نوسواز شوبکۀ انتقوال گواز
اوکراین) ،تنو بخشیدن به سبد انورژ (گسوترش انورژ تجدیدپوذیر ،تنوو در منوابع عرضوۀ
انرژ ) ).(Sherr, 2009: 212
ج) روابط نظامی -امنيتی
اختالفها از دخالتها و حمایتها روسیه از مناطق جداییطلب در مولداو (تران

نیستریا)،

اوکراین( جمهور مستقل کریمه) ،گرجستان (آبخازیا و اوستیا جنوبی) و قرهبوا شورو شوده
که با گرایش این کشورها بهسو اتلادیه ،اوضا بدتر شد .اتلادیۀ اروپوا حضوور خوود در ایون
منطقه را افزایش داده است و بهصورت کلوی بوا برناموۀ تاکسوی  9بوه کشوورها پیشوین اتلواد

شورو کمک میکرد .در این بُعد از باز برد -باخت ،اتلادیۀ اروپا خود را قدرتی برا توسوعۀ
صلح ،مردمساالر و رفاه در منطقه دانسته و با مداخلهگرایی لیبورال در پوی یوافتن یوک راهحول
اروپایی برا قفقاز بود ( .)Joenniemi, 2011: 104, 107دریافت این نشانهها مبتنی بر تکرو ،
برا مسکو یادآور دوران جنگسرد و ایجاد اتلاد نرامی بهجا جامعۀ امنیتی جمعی بوود و نواتو
بهعنوان رقیب امنیتی تهاجمی

تلقی شد (.)Samokhvalov, 2007: 19-21

راهبرد دوم اروپا ،استقرار سرر دفا موشکی در اروپا شرقی در قالب ناتو بود که نفوذ در
مناطق پیرامونی روسویه را افوزایش داد و از سوو دیگور ،گوامی بورا از میوانبوردن قودرت
بازدارندگی روسیه به حسواب آمود ) .(Mirfakhraei, 2007: 116در مقابول ،آزموایش موشوک
بالستیک بینقارها و استقرار موشک در خاک روسیۀ سفید ،پرواز دوبارۀ ناوگان هواپیماهوا
راهبرد  ،آزمایش قو ترین بمب جهان و توقف مشارکت روسیه در پیمان نیروهوا متعوارف
در اروپا 2وجوه راهبرد بهینۀ روسیه هسوتند ) .(Abolhassan Shirazi, 2016: 19راهبورد سووم،

حملۀ نرامی روسیه به گرجستان پ

از رأ مثبت مردم گرجستان در پیوستن به ناتو در سوال

 0000است که می توان از آن بوهعنوان اوج هجومی شدن سویاست خارجی روسویه و تلمیول
شکست راهبرد به غرب یاد کرد

).(Sherr, 2009: 209

 .7مسير یکطرفۀ اعتماد ( 1441تا  :)1421بازي شکار گوزن
در این دوره ،وابستگی و مسائل مربوط به همسایگان به انگیزها برا ازسرگیر همکوار هوا
)1. Baku-Tbilisi-Ceyhan Oil Pipeline (BTC
)2. Baku-Tbilisi-Erzurum Gas Pipeline (BTE
)3. Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States (TACIS
)4. Conventional Forces in Europe (CFE
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تبدیل میشوند .دو بازیگر از نرر سیاسی ،اقتصاد و امنیتی در قالب باز شکار گووزن بورا
دستیابی به سود مشترک (شکار گوزن) همکار را آغاز مویکننود .گووزن در ایون بواز در
حوزۀ سیاسی(نفوذ) ،در اقتصاد (تأمین امنیت عرضوه و تقاضوا در انورژ ) و در حووزۀ امنیتوی
(تأمین امنیت و ثبات و حل بلرانها منطقها ) است .اما در اداموه منوافع شخصوی در قالوب
خرگوش (کسب استقالل در حوزۀ اقتصاد و امنیتی و تکرو در ارتباط با همسوایگان) بوار
دیگر وارد باز شده و بازیگران را به تصمیمگیور در اداموۀ بواز بوا همکوار یوا پیگیور
سیاست یکجانبه وامیدارد.
الف) روابط سياسی
نگرانی نسبت به گسترش ناتو به شرق ،همکار اروپا با ایواالت متلود در موورد گرجسوتان،
اوکراین ،صربستان و مونتهنگرو ،نصب سامانۀ دفا موشکی آمریکا در اروپا ،استقالل کووزوو،
مسئلۀ مالکیت بر قطب شمال و خروج روسیه از پیمان منع سالحها متعارف مسوائلی بودنود
که روسیه در زمان مدودیف با غرب دمار کشمکش شده بود .با کارکرد ضعیف سازمان امنیت
اروپا در برقرار صلح و امنیت اروپایی ،طرح مدودیف متشکل از ایجواد نروم نووین اروپوایی
بهعنوان ملرک خوبی برا مرخش در سیاستهوا تقوابلی و الوزام بوهکوارگرفتن رویکورد
جدید در برابر روسیه شد .اندر

فو راسموسن ،1دبیر کول پیشوین نواتو در نشسوت  0010در

لیسبون ،اعالم کرد شورا ناتو و روسیه میتوانند همکار هوا عملوی در زمینوههوایی ماننود
تروریسم ،گسترشندادن سالحها هستها  ،دفا موشکی ،افغانستان ،مبارزه با موواد مخودر و
امنیت دریایی را

تقویت کنند(.)Hyde-Price, 2008: 30, 31

ب) روابط اقتصادي
اختالل در سیستمها مالی در پی بلران مالی جهانی سال  0000خسارتها زیاد را به اروپوا
وارد کرد و حلقهها ضعیف اروپا نمایانتر شد .اقتصاد روسیه نیز متأثر از شرایط بلرانوی کوه در
سال قبل از بلران حدود  1درصد رشد داشته است ،در سال  0003بیش از  0درصد کاهش یافتوه
و اُفت قیمت نفت و گاز را نیز بوهدنبوال داشوت ) .(Kiani, 2009: 76بنوابراین نشسوت خوانتی-
مانسیک در سال  0000با هودف مشوارکت بورا نوسواز «روسوتو» در ابعواد اقتصواد  ،فنوی،
حکومت قانون و عملکرد مناسب سیستم قضایی مورد توجه قرار گرفت و مشارکت بوه نقطوها
ملور برا همکار (گوزن) تبدیل شد ).(Ilkhanipour and Bahrami, 2013: 36-37
گوزن دیگر این باز ایجاد انگیزه در راسوتا همکوار هوا و عضوویت روسویه در سوازمان
1. Anders Fogh Rasmussen
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تجارت جهانی بود .تالش روسیه در پیوستن به سازمان تجارت جهانی 1از سال  1339آغاز شد و
با توافق دوجانبه در سال  ،0002اتلادیوۀ اروپوا از پیوسوتن روسویه بوه سوازمان تجوارت جهوانی
پیوست (.)Tumanov, 2011: 124

استقبال کرد و سرانجام در  00اوت  0010به این سازمان
سود مشترک سوم گوزن انرژ است .برا اروپا پیوسوته انورژ از اولویوتهوا سیاسوت
همسایگی اروپا بوده است و با افزایش مصرفکنندگان انرژ  ،باالرفتن قیمت انورژ  ،افوزایش
تهدیدها تروریستی و آسیبپذیر سیستم حملونقل انرژ  ،اتلادیه به دنبالکردن راهکار
مناسب با همکار روسیه برا تأمین امنیت عرضه مصمم شود

(.)Ferrero-Waldner, 2007: 4

روسیه خووریدار اصوولی تولیدکننودگان انورژ منطقوه (ترکمنسوتان  ،جمهوور آذربایجوان و
قزاقستان) است و همزمان فروشندۀ اصلی بوه مووصرفکننودگان موونطقه (گرجسوتان ،روسویۀ
سفید ،اوکوراین ،ارمنسوتان و مولوداو ) ملسووب موویشوود (

Dehghani Firoozabadi and

)Mousavi, 2011: 59؛ اما از سویی وابسته به بوازار اروپوا اسوت و امکوان تنوو بخشویدن بوه
صادرات منابع خود را در کوتاهمدت ندارد.
در این زمان ،انترار برا شکار گوزن ،ناگهان خرگوشی (کشورها مسیر حملونقل ماننود
لهسوتان ،لیتووانی ،اوکووراین ،ترکیوه ،گرجسوتان) بوهعنووان طعموۀ جدیود وارد فضوا شوکار
میشوند و بازیگران را در تردید انتخاب خود براسا

اعتماد -بیاعتماد قرار مویدهود .ایون

کشورها در مارموب هدفها خود (گرفتن امتیاز از روسیه و جلب حمایوت اتلادیوه) ،وارد
باز میشوند و با اختالل در حملونقل گاز یا افوزایش قوویمت انتقوال گواز ،خوود را در ایون
باز مطرح میکنند .در واکنش اتلادیۀ اروپا با بیاعتماد به روسیه ،تکرو را انتخاب کرده
و در این حوزه به جایگزینی منابع الجزایر ،سخت خط لولۀ نابوکو ،واردات گاز مایع از شمال
آفریقا ،بهرهبردار از منابع قطور و نوروژ ) ،(Niakoui and Others, 2011: 207, 208تصوویب
طرح آزاد بخش انرژ  ،ایجواد راهبورد مطموئن بورا توأمین انورژ در قالوب سوند سوبز،
اختصاص بودجۀ نوساز بخش انرژ اوکراین و خروج سرمایۀ خوارجی از روسویه (بویش از
 21درصود کواهش یافوت) مویپوردازد ( .)Dimitrova and Dragneva, 2009: 867اقودامهوا
واکنشی روسیه و گازپروم در حوزۀ انرژ شامل گوسترش بازار گاز طبیعی به کشورها شرق
مانند مین ،کرۀ جنوبی و ژاپن ،ساخت خط لولۀ جریان جنوبی برا دورزدن اوکراین و دیگور
کشورها مسیر حملونقل و تهدید به قطع گواز و افوزایش قیمت گاز نشان از بیاعتماد این
بازیگر دارد (.)Mankoff, 2010: 16, 17
در زمینۀ تجار نیز رهبران اتلادیۀ اروپا و شش کشور همسایۀ شرقی این اتلادیوه در  1موه 0003

اعالمیها را که به «اعالمیه مشارکت شرقی» 0معروف شد ،امضا کردند .هودف آن ،ایجواد شورایط الزم
)1. World Trade Organization (WTO
2. Eastern Partnership Declaration
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برا افزایش پیوند سیاسی و همگرایی بیشتر اقتصاد است .مسکو که تا آن زمان مشوارکت بوا تریکوا،

مین ،هندوستان و روسیه و همکار با بریک  1را اسا

کوار خوود قورار داده بوود ،از ایون زموان بوا

تمرکز بر آسیا مرکز و ایجاد اتلادیۀ اوراسیا انتقاد آشکار خود را از رفتار غرب در انلراف از مسویر
همکار و شکار مستقالنۀ خرگوش ،نشان داد (.)Black, 2015: 131, 132
ج) روابط امنيتی -نظامی
باز با طرح ابتکار مدودیف آغاز میشود که بنابر آن بورا اولوین بوار در ژوئون  ،0000یوک
میکرد (Donaldson and

«پیمان امنیتی اروپایی» جدید ایجاد و امنیت کل اروپا را از نو معمار
 .)Others, 2015: 403گام بعد مشوارکت روسویه در طورح سورر دفوا موشوکی بالسوتیک و
مشارکت برا صلح ناتو بود که پیش از این مسکو به آن اعتراض میکرد .با آغاز باز توسوط
روسیه ،کشورها اروپایی نیز در قالب ناتو این مذاکرههوا را براسوا

توافوقناموۀ همکوار و

مشارکت 0ادامه دادند که در نشست مسکو در ژوئیۀ  ،0003ناتو اجازۀ حملونقل نیرو و اسلله
را در سراسر فضا اتلاد شورو بوهدسوت آورد ) .(Aghaei and Others, 2014: 31عملیوات
موشترک هووایی ،تجس

و ترافیک هوایی (« ،)0011طرح اقدام» در سوه حووزۀ همکوار در

کوشف موواد منفجره ،تقویت سیستم امنیتی و دفا مشترک در برابر تروریسوم ()0010-0010
) (Ahmadian and Others, 2012: 9-15و جلوگیر از تکثیر سالحها هستها (بوهویووه در
خصوص تلریمها علیه ایران و کرۀ شمالی) مسائلی بودند که روسیه و غرب را بوههوم متصول
میکرد (.)Donaldson and Others, 2015: 379
مالش اتلادیۀ اروپا در این دوره ،مگونگی مقابله با درگیور هوا بوین همسوایگان خوود
(خرگوش اول) است .اتلادیه برا افزایش قابلیوتهوا خوود بوه عنووان بوازیگر امنیتوی ،در
19دسامبر  0001پیمان لیسبون را تصویب کرد .اقدام دیگر اروپا ،طرحریز اعالمیوۀ مشوارکت

شرقی 9برا تمرکز بر منطقه بود .اقدام روسیه در روابط با کشورها مستقل همسود 2و ایجواد
فضا اقتصاد واحد 1یک ساختار ادغام منطقها است که توابع مشوابه اتلادیوۀ اروپوا بورا

کمک به اعضا خود برا مقابله با وابستگی متقابل است .همونین روسیه سیاست همسوایگی
را جایگزین اقتصاد اروپا برا یکرارمهساز  ،سرمایهگوذار بور رو بلورانهوا سیاسوی و
معرفی کرد (.)Dimitrova and Dragneva, 2009: 857

اقتصاد
خرگوش دوم باز تکثیر رادیکالیسم دینی در خاورمیانه است که هور دو بوازیگر در کنوار
)1. Brazil, Russia, India, China and South Africa (BRICS
)2. Partnership and Cooperation Agreement (PCA
)3. Eastern Partnership (EAP
)4. Commonwealth of Independent States (CIS
)5. The Single Economic Space (SES
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حل این بلران بهدنبوال بهورهبوردار از آن هسوتند .در پرتوو تهدیودها ناشوی از تروریسوم،
تندرو اسالمی ،جرائم سازمانیافته ،کنترل مهاجرت ،بیثباتی در منطقه گسترش یافته و اروپوا
و روسویه را قطوع نرور از زیوانهوا اقتصواد بورا روسویه (کواهش صوادرات اسولله و
هماهنگنبودن با کشورها صادرکنندۀ گاز) ،در توأثیر قورار مویدهود ( Abolhassan Shirazi,
 .)2016: 24از همینرو لیبی پیویدهترین مالش برا اتلادیه از زمان اجرا لیسبون از سوال
 0003و روسیه بوده است .در این مرحله از باز نیز ،کشوورها اروپوایی بوار دیگور منفعوت
حاصل از همکار در قالب سوازمان نواتو بور سور تغییور رژیوم در لیبوی و دیگور کشوورها
خاورمیانه را به همکار نامطمئن با روسیه ترجیح داده و به اقدام میپردازد .این بدین معناست
که بار دیگر روسیه در ترتیبات امنیتی و مسائل منطقها مرتبط با خود کنار زده میشود.
 .5دوئل روسيه و اتحادیۀ اروپا ( 1421تا  :)1421بازي جوجه
در آغاز این دوره ،دستکار در انتخابات  0010و انتخاب پوتین ،به همراه وخاموت اوضوا در
منطقه با تشدید بلران سوریه و شکلگیر بلران اوکراین ،مسیر پیشرو برا ادامۀ همکار را
بهسو همکار نکردن و تقابل هدایت کرد تا جوایی کوه اروپووا بوورخالف خواسوتهاش وارد
تعارض بوا بوزرگتورین قدرت همسایگی شورقی خووود شوود و کورملین نیوز اروپوا را دیگور
بهعنوان شریک در نرر نمیگیرد؛ در این زمان ،رفتار بازیگران در قالوب بواز جوجوه نمایوان
میشود که در آن دو طرف بار دیگر بر سر مسائل امنیتی و همسایگی خوود در مسویر بودون
بازگشت وارد فضایی جد تر از دورۀ قبل میشوند و دست به عمل میزنند.
الف) روابط سياسی
همزمان با دستکار نتیجهها انتخابات مجل

قانونگذار  0010مسوکو و انتخواب دوبوارۀ

پوتین ،اتلادیه بار دیگر انتقادها خود را دربارۀ مسائل حقوق بشر و رعایتنکردن قوانون بوه
روسیه گوشزد کرد .همین مسئله واکنش روسیه مبنی بر دخالت اتلادیه در مسائل داخلوی یوک
کشور را در پی داشت ( )Marten, 2015: 194و در مقابل سیاست حمایوت از احوزاب حاشویه
برا بیثباتی دشمنان خود را در پیش گرفت .برا نمونه ،با رهبران احزاب دسوت راسوتی در
کشورها آلمان و فرانسه هم نشینی کرده یا در مجارسوتان ،حوزب مخوالف جوبیوک را موورد
حمایت خود قورار داد ( .)Orenstein, 2014: 1, 3واضوح اسوت نسوبت بوه دورۀ مودودیف و
همکار با غرب ،روسیه وارد دورۀ نامطمئن داخلی و بازاندیشی در سیاست خارجی با تأکیود
بر همسایگان اوراسیا و مین شده است .در واقع ،مسکو شکاف ارزشها را بین خود و دیگران
پذیرفته و از پیگیر سیاستها نزدیک به اروپا دست برداشته

است (.)Mankoff, 2014: 66
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ب) روابط تجاري -اقتصادي
در این دوره ،اتلادیۀ اروپا برا ایجواد تغییر در سیاستهوا روسویه در اوکووراین و بوهویووه
پیوستگی کریمه به خاک خود ،جلوگیر از تلقیر خود و از دستدادن سود موجود (رابطه بوا
کشورها اروپا شرقی و خاورمیانه) در این باز  ،دسوت بوه عمول شود و بوا بوهکوارگرفتن
سیاست تلریم همۀ تبادلها میان دوطرف از جملوه توأمین امنیوت عرضوه و تقاضوا انورژ ،
سرمایهگذار ها خارجی ،تبادلها در حوزۀ کاالها صنعتی و صوادرات موواد خوام را متوأثر
کرده است ).(Niknami, 2015: 9
نگرانیها روسیه نیز نه تنها تفکر امنیتی تاریخی روسیه را زنده نگه داشت؛ بلکه ضرورت
ایجاب میکرد تا با دراختیارگرفتن زیرساختها صادرات انورژ از توانوایی اقتصواد خوود
برا افزایش قدرت سیاسی بهره برد و با تغییر در جهت سیاست خارجی خود بهسوو شورق،
بهدنبال سرمایهگذار در حوزۀ منوابع انورژ و تنوو در تجوارت انورژ  ،تعامول بوا موین و
واردکردن بازار آسیا برا ایجاد تعادل با بازار اروپاست

(.)Trenin and Others, 2013: 15

ج) روابط امنيتی -نظامی
در رابطه با تولولها خواورمیانه گوورمه مووواضع روسویه و غورب در برابور اعتوراضهوا و
توغییرها رویدادها در توون

و موصر (توغییور دموکراتیک) تقریباً مشابه بوود بوا ایون حوال،

جنگ داخلی در لیبی و سر کموک نرامی ناتو به مخالفان دولوت قوذافی ،عوالوه بور تووغییر
رژیوم ،بوه اختالفها میان روسیه و غرب در رویارویی بوا تولولها خاورمیانوه نیووز داموون
زد

(.)Buckley, 2012: 88

در بلران سوریه روسویه متوأثر از رویودادها لیبوی در موضوع اولیوه از پوذیرش موضوع
دولتها عربی (تغییر رژیم و وضع تلریم) ،خوددار کرد .در اکتبر  0011و در فوریۀ 0010
مسکو و پکن پیشنوی قطعنامۀ دولتها غربی دربارۀ ملکومیت نقض گستردۀ حقوق بشر
در سوریه را وتو کردند ( .)Portela, 2012: 152در مقابل ،پاسخ اتلادیۀ اروپا در قالب تلریم،
دادن کمک نرامی به شورشیان مسلح سوریه و ملدودیتها مالی برا دولت

بوود ( Ahmad

.)Khan Beigi, 2013: 1025
پ از حملۀ دولت با گاز سارین به حومۀ دمشق و بوا قطعویبوودن تهدیود حملوۀ نروامی
غرب ،روسیه برنامها شش مرحلها را برا حذف همه سوالحهوا شویمیایی از سووریه بوا
نرارت سازمان ملل متلد اعالم کرد و با تغییر مسیر باز  ،حضور غرب در حیاط خلوت خود
جبووران کوورده و بووا افووزایش توونش و پدیوودۀ مهوواجرت بووه افووزایش فشووار بوور اروپووا پرداخووت
( .)Donaldson and Others, 2015: 408-413بوا وجوود ایون پیشورفت در عمول نشوانها از
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فروکش این بلران دیده نشد؛ در واقع هیچیک از دو بازیگر نتوانستند موفق به تسولیم دیگور
و اجبار او به دنبالهرو از سیاستها خود شوند و در بلران هر یک با سیاستهوا خواص
خود به دیگر پاسخ و به راه خود ادامه میدهند.
در ادامه دو بازیگر رو در رو هم و اینبار در اوکراین قرار میگیرند .در این دوره بهعلت
نبود تکنولوژ الزم در زمینۀ حفار و ضوعف مودیریت بورا بهورهبوردار از منوابع گواز ،
پارلمان اوکراین بهسو تولیدکنندگان خارجی گاز مون اکسون مبیل ،شورون ،توتال ،یوروگاز
و رویال داچ شل رو آورد .ملققشدن این موضو به معنوی کواهش وابسوتگی اوکوراین در
زمینۀ گاز به روسیه و گاز پروم است ).(Ajili and Ahar, 2014: 67
اما بلران با پرهیز یانوکوویچ رئی جمهور اوکوراین از بسوتن تووافووق توجووار بوووا اتلادیوۀ
اروپا و خوددار از عضویت در ناتو و توجدید اجوارۀ بولندمدت ناوگان دریوا سوویاه روسوویه در
سواستوپل کریمه آغواز شود و روسویه بوه بهانوۀ ملافروت از اکثریوت قوومی رو

از حملوههوا

ملیگرایان اوکراین ،نیروها نرامی خود را در کریمه مستقر کرد و با حوومایت روسویه و برگوزار
رفرانودوم در نهایوت کریمه بووه روسوویه پیوسته شود .راهبورد پووتین بورا جلووگیر از رسویدن
مرزها اتلادیۀ اروپا به مناطق غربی روسیه با استفاده از اهرمها اقتصاد  ،متزلزلکوردن حکوموت
طرفدار غورب ،تلریوک رو

زبانوان منواطق شورقی بورا درخواسوت هموهپرسوی و اسوتفاده از

ظرفیتها نرامی روسیه هموون پایگاه گواردسکو در کریمه و نیروهوا شوبهنروامی در منطقوه
بود ) .(Daheshyar, 2014: 101-106در تقابل با این اقدام روسیه ،اروپوا بوا بسوتۀ تلریموی مشوترک
آمریکا و اروپا ،بانکها دولتی را هدف گرفته و صدور تکنولوژ مورد نیاز صنایع نروامی و نفتوی
به روسیه را ممنو

کرد (.)Donaldson and Others, 2015: 416-417

بلران اوکراین نشان داد که کرملین و بروکسل در حال مبارزه بزرگی بودند؛ بهطوور کوه
پ

از بهکارگیر تلریمها و سیاسوتهوا مقابلوها و بوا وجوود تغییور اساسوی سیاسوی در

اوکراین ،ابتکارها دیرلماتیک مکرر و میلیاردها دالر کمک خوارجی ،هویچ نشوانها از پایوان
بلران وجود ندارد .بنابراین در این بلوران نیوز هویچگونوه تردیود در حرکوت بوازیگران در
راستا منافع خود در این مسیر منتهی به نابود مشاهده نمیشود و با راهبرد همکار نکوردن
به طمع بهدستآوردن امتیاز کل باز و تلقیر حریف ،خط قرمزها بواز و یکودیگر را زیور
پا نهاده و رو در رو هم در حرکت هستند.
نتيجه
نرر به سیر تلولها هجدهسالۀ روابط روسیه و اتلادیۀ اروپا و بر اسوا

منطوق بواز هوا

متنو این دوره ،میتوان به این نتیجهها کلی اشاره کرد:
 .1روابووط ایون دو بووازیگر در طووول دورها شووانزدهسوواله از یوکسووو در توأثیر هوودفهووا
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ژئوپلیتیکی ،سیاسی ،امنیتی ،حقوق بشر و منافع متضاد ،به گسست هوویتی ،هنجوار  ،گفتموانی و
حاکمیت فضا مبتنی بر نداشوتنقطعیوت ،ابهوام ،تونش و رقابوت بووده اسوت؛ از سوو دیگور،
عاملهایی مانند مجاورت جغرافیایی ،مالشها و تهدیدها نوین بینالمللوی و وابسوتگی متقابول
(نیاز روسیه به سرمایه و فناور غرب برا توسعه و نیاز اتلادیۀ اروپا به انورژ و همکوار بوا
این کشور در برقورار ثبوات و امنیوت در منطقوۀ اوراسویا) بروکسول و مسوکو را دسوتکوم در
میانمدت ناگزیر از ادامۀ همکار و مدیریت بلران در روابط خود ساخته است.
 .0بررسی تلولها این دوره نشان از روند صعود روسیه در رسیدن به ثبات داخلوی و
بهتبع آن ایفا نقشی گسترده و مهم در عرصۀ خارجی دارد .روسویۀ منفعول پو از فروپاشوی
اتلاد شورو  ،به مرور زمان جایگاهی جدید در معادلهها قدرت پیدا کرده است؛ اما روسویه
برا تلقق بیشتر هدفها ،الگوها همراه با همکار و تعارض را در پیش گرفته است .ابتودا
با اعتماد به اروپا آغاز میکند و با طی مراحل مختلف آزمون و خطا که همراه بوا سوودمند و
هزینهها بسیار است سعی در ادامه مسیر دارد که درک اروپاییان از تهدید را باال برده و این
پیام را به همراه دارد که روسیها جدید درحال قدرت گرفتن است؛ اما در پ ایون بواز هوا
انگارها ثابت باقی مانده است :اروپا نمیخواهد اتلاد شورو قدرت خود را بار دیگر اینبوار
بهشکل فدراسیون روسیه نشان دهد .بر همین اسا

هر کجا باز همکار جویانها قودرت و

توان روسیه را در تقابل با اروپا افزایش دهد ،اروپا از همکار صرفنرر کرده و الگویی تقابلی
را در پیش میگیرد؛ تقابلی که تا امروز ادامه داشته و سبب ایجاد روابط سینوسی همکار کردن
و همکار نکردن و عمل بنابر باز ها مختلف با راهبردهوا متفواوت مویشوود کوه بوهنرور
میرسد همونان ادامه داشته باشد.

نمودار  .2نمودار شکلگيري روابط سينوسی اتحادیۀ اروپا و روسيه در سالهاي  1444تا 1421
Source: Authors.
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