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 چکيده
گوران روابوط    میوان تللیول  در  هوا  موضوو  ترین  روابط روسیه و اروپا از مهم از گذشته تاکنون،

انودازها  نرور     ایون روابوط، از مشوم   اسوت  الملل بوده و در مطالعات متعدد تالش شده  بین
الملل  ها از جدیدترین ابزارها  تللیلی در مطالعات روابط بین باز  ۀ. نرریشودمتفاوتی تللیل 

و ابوزار  کیفوی   پوووهش گیور  از روش   ها و بهره باز  ۀتفاده از نرریحاضر با اس نوشتار .است
هایی در روابط روسویه و   مه باز کند به این پرسش پاسخ دهد که  مطالعات اسناد ، تالش می

نشوان   نوشوتار ایون   هوا   نتیجوه وجود داشته اسوت    0010تا  0000 ها  سالدر  اتلادیۀ اروپا
ثر از فضا  امنیتی أی متنیبدببا  همراهعملکرد بازیگران ، 0002ا ت 0000ها   سالدر  دهد که می

 دلیول  پو  از آن بوه  کوه   دردا یخووان  همی زندان  معما  حاکم بر باز طیشرابا  ،بلران کوزوو
تجار ، مجاورت جغرافیایی و تروریسم بوه بواز  دسوت بوه ماشوه      -سطح وابستگی اقتصاد 

سورر دفوا     اسوتقرار هوا  نوارنجی،    انقالب با وقو  0000تا  0002 ها  سال شود. در تبدیل می
تدریج سیاسوت همسوایگی اروپوا در برابور سیاسوت همسوایگی        موشکی و جنگ گرجستان، به

توا   0000 هوا   گیورد. در سوال   حاصل جمع صفر شوکل موی  با و باز  است روسیه قرار گرفته 
مین امنیوت  أت تف مبنی بر نرم نوین امنیتی به همراه بلران مالی و ضروریپیشنهاد مدود 0010

گووزن   گیور  بواز  شوکار    و شکلها  تقابلی  برا  مرخش در سیاست مهمانرژ  به ملرکی 
 ۀگیور  رقابوت در حووز    ولی در ادامه مشکالت مربوط به حقوق بشور، شودت   ؛شود میتبدیل 

ابول  بدون بازگشوت تق  کراین دو بازیگر را در مسیرو او ها  سوریه گیر  بلران انرژ  و شکل
 هدایت کرده است. -نیز ادامه دارد (0010) که تاکنون-از  جوانک ترسو لب بدر قا
 

 ها كليدواژه
 .ها نرریۀ باز سیاست خارجی، ، روسیه، راهبرد، اتلادیۀ اروپا

                                                           
  است ارشد کارشناسی مقطع نامه ازپایان مستخرج مقاله این. 

   مسئولنویسندۀ                                                         .irmrz.tajmiri@stu.yazd.ac mail:-E 
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 مقدمه
 بوا  یدجد یهروس ۀبلث رابط ها آن ینتر را مطرح کرد که مهم ید جدمسائل  یسمشکست کمون
 یختنو فورور  1331اوت ها  اعتراضبا به ثمر نشستن . بود اتلادیۀ اروپاطور خاص  غرب و به

در . فراهم شود در قالب نقشی جدید  یگرتر دو باز ارتباط هرمه گسترده  فضا برا ین،برل یوارد
، 1339در سوال   یرشاروپوا بوا پوذ    یوی از روابوط همووون حفوم همگرا     دیسطح جد ،یجهنت

 1333مشترک در سال  یتیامن -یدفاع یاست، س1331و مشارکت در سال   همکار ۀنام موافقت
موون   هوایی  یاستس کارگرفتن به اطرف بدو کوتاه سطح روابط ا    پ  از دوره یول ؛شد یجادا

  مشوترک بورا   ۀ، مسائل صربسوتان، برنامو  0 سالت یمانپ نشدن یبتصو مون،به  یهروس ۀحمل
نواتو،   ۀو توسوع  یهاز طرف روسو  یکخارج نزد ۀحوز  مربوط به کشورها ها  یصلح و نگران

 یر عضوگ یلات،گسترش تسل  ،ا یرهستهمتعارف غ یروها ن یمانصلح، پ  مشترک برا ۀبرنام
 :Karami, 2005)د شو از طورف غورب، متشونج      سالویوگبلران کوزوو و  ی،شرق  از اروپا

126-138.) 
منوع گسوترش    یسوم، مبوارزه بوا ترور   ۀینو در زم  با آغاز همکارنیز  ویکم بیستشرو  قرن 

 ی سو أسورتامبر و ت یوازده   ها   هحملبعد از  یوهو به لححفم ص  تالش برا  ،ا هسته  ها سالح
 ینزولو  رونود  یولو  ؛رفوت  یمو   روابط رو به بهبود ی،دائم  شورا  جا به یهروس-ناتو  شورا

در  یمون گسترش ناتو، جنوگ گرجسوتان، گسوترش سورر دفوا  موشوک       ییها رابطه در بلران
 دیوده  یهو سوور  کراینواو در آخر دو بلران  یبلران مالگاز،  بلران یترانه،و مد یشرق  اروپا
 .(Aghaei and Samoodi, 2013: 18, 23)شد یم

بووه   در توجوه  یاسوت و ملقق علم س ها  باز  پرداز یهنرر  نیام ی کهمشترک ۀعالق توجه به با
د را بور  توجه خوو  یزن ها نرریۀ باز  وجود دارد و از آنجا که  همکار  و تعارض گیر ، یمتصم
بووه   یگرانبوواز   را بورا  یتمطلوب یشترینکه ب سازد یموتمرکز م «عوقالیی»گذار   یاستس  یک

 سوودمند اسوت  بوین بوازیگران   در تللیل مسوائل   مارموباین از ، استفاده  باشدهومراه داشته 
(Omidi and Others, 2012: 112) .  به این پرسش پاسخ دهد که مه کند  تالش مینوشتار این

وجوود داشوته اسوت      0010توا   0000 ها  سالدر  اتلادیۀ اروپاروابط روسیه و  هایی در ز با
منطق روابوط ایون    درکتواند به  در این زمان می اتلادیۀ اروپاروسیه و  ها  متنو  بررسی باز 

 الملل کمک کند. بین ۀحوزیگر مهم دو باز
 

 ها نظریۀ بازيچارچوب مفهومی 
هم  و به  راهبردفضا   ،ها دولت واکنش و کونش در راهبرد ، ستیز وزنی مانه نقش به توجه  با

مختلوف فوراهم     هوا  تیو درک واقع  بورا  ابزار تنها  نه ها نرریۀ باز  ،الملل نیروابط ب ۀوابست
آنجا که اطال  کاملی از رفتار و  دهد نشان می هم را مختلفها   عامل  گذارریثأبلکه ت ،کند یم
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بوازیگران در   بنوابراین . (Tema, 2014: 1) رسواند  یوار  موی   ،سوت در دسوتر  نی طرف مقابل 
 :شود ها اشاره می به آن ادامهشوند که در  انتخاب می شرایطی متفاوت مجبور به

 

 2. معماي زندانی2
تواننود بوه جورم خوود      مرنوونین موی   شووند؛  با جرمی مشترک دستگیر می دو مرنون در ارتباط

و دسوت بوه    نکننود استفاده کنند یوا اعتوراف    پلی  ۀشد تهو از بخشش درنرر گرف کننداعتراف 
 (.Carmichael, 2005: 58) درواقع باهم همکار  داشته باشند .زنندبانکار 
 
 1. بازي دست به ماشه1
بازپرداخت موجود در یوک   ،تعاونی راهبردبا انتخاب بازیگران ، یکی از زندانی  معما تکرار  با

 برتور  از دیود او بوازیگر مقابول نیوز      زیرا ؛دهد بعد تسر  می ۀا  را به مرحل باز  یک مرحله
 (. Kreps and Milgrom, 1982: 3, 4) دهد ترجیح می نکردن  همکار  برهمکار  را 

 
 9. بازي با حاصل جمع صفر9

 را بوه  رقیوب  بازپرداخوت  و بیشوترین حود  بازده خوود را بوه    کند می تالشگر بازی در این فضا
ها با باخت حریف همراه است و بورعک ، یوک    برد آن هموارهآنجا که از  .برساند کمترین حد

 گیرنود  خوود، در نرور موی    امتیواز  کمتورین میوزان  سواز    بیشوینه بهینه یوا دوم را بورا     راهبرد
(Narahari, 2008: 1 .) 
 
 7. بازي شکار گوزن7

ر  در راسوتا  منفعتوی   میان بازیکنان برا  همکوا  نکردنو اعتماد کردن اصلی اعتماد ۀدر این باز ، مسئل
 .(Panduston, 2012: 279) )خرگوش( است هن)گوزن( یا منفعتی کومک و مستقال بزرگ و مشترک

 
 5. بازي بزدل )جوانک ترسو(5

هردو زمان  همآنوه مهم است انتخاب و سو  هم در حرکت هستند  دو خودرو بهدر این باز  
تا پیوروز ،  مسیر  ۀادامجانبه یا  انلراف یک است که هریک باید از میان برخورد متقابل،یگر باز

 .(Panduston, 2012: 252-253)د بزنندست به انتخاب 

                                                           
1. Prisoner Dilemma 

2. Grim Trigger(GT) Game 
3. Zero-sum Game 

4. Stag Hunt Game 

5. Chichen Game 
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 ها ها و بازي دوره: اتحادیۀ اروپاروابط روسيه و 
 : بازي معماي زندانی(1442تا  2333) اعتمادي از همکاري تا بی. 2

بلوران کووزوو در   ونوین  ، همدیگر نواتو بوه اروپوا  شورقی     سو و از  اتلادیۀ اروپاگسترش 
 داده رخ رویدادها استقالل، نشان داد که  برا ها  ها و صرب یوگسالو  و مناقشه میان آلبانیایی

المللوی   ا  بوین  جنبه رویدادهابلکه این  ؛دخالت روسیه نیست ۀحوزا امر  در تنه در این منطقه
ایون   .(Tsygankov, 2016: 97) بازیگرانی فراتر از سطح بلران داخلی پیدا کورده اسوت  یافته و 

داد.  را موی   سرد یا جنوگ سورد جدیود    ینوید صلل 0001ا ت1333ها   سال در فضا  امنیتی
سیاسی و امنیتی حاکم بر روابط دو طرف، مانع از تعامول   ها   همالحرو  نداشتن بدبینی، قطعیت
یوا   دنکور  شود و بوازیگران در دوراهوی همکوار      گیر  فضا  دور از تنش موی  سازنده و شکل

 .استمعما  زندانی  گویا  باز این شرایط  .ندماند مردد نکردن همکار 
دنبوال   بوه  تصوویب کورد کوه   1333امنیتی مشترکی را در سوال   -دفاعی راهبرد اتلادیۀ اروپا

هوا    فعالیوت  ۀایجواد نهادهوا  قوانونی و دمکراتیوک، ادامو      ۀزمینهماهنگی بیشتر با روسیه در 
مشوترک   راهبورد . پاسخ روسیه بوه  کار گرفت به آن را با روسیه  همکار واقتصاد  و اجتماعی 

 ۀبرا  نوساز  و توسوع  اتلادیۀ اروپااستفاده از موقعیت  برا مدت  میان راهبردا، یک سند اروپ
هوا در آسویا  مرکوز  و     پوی آن  در ها  پوی  مقابل ناتو و دخالتاقتصاد ، ایجاد نرام امنیتی در 

هموراه بوا    هوایی  تصومیم هر دو بوازیگر  تا این للره  .(Zarei Hedek, 2012: 85-88)د قفقاز بو
سیل آوارگوان کووزوو   اما دهند.  ادامه می ها  خود در سطح قبل و به همکار  اند  گرفتهاحتیاط 
کشوورها   بوه  شکننده در بوسنی، گسوترش خشوونت    از جمله صلح  ثباتی منطقه به بی به اروپا

بوا   اتلادیوۀ اروپوا   در نتیجوه، د. شمنجر به مانند جنگ سرد اروپا  هدوبارگیر   بالکان و گروگان
 نشستدر و  دانست بالکان  اتیک در منطقۀپشتیبانی ناتو خود را نهاد مسئول برا  تلول دمکر

ت گرفو نادیوده  راتیوک منطقوه   در تلول دمک را مشارکت روسیه 1333سارایوو در سال و کلن 
(Arbatova, 2008: 71-74.) در  )زندانی اول( را اتلادیۀ اروپارو   ، تکاهبردراین  کارگرفتن به

 دهد. به زندانی دیگر نشان می نداشتن )زندان( و اعتماد روابط برفضا  امنیتی غالب 
حافم صولح  ایجاد نیروها   ا وزوو و توافق برهوایی ناتو به ک ها   هپ  از حمل ،از سویی

بورا    کووزوو ر حاکمیت یوگسالو  در شورا  امنیت مبنی ب ۀقطعنام ناتو در کوزوو و در آخر
د. بوار اول در  در ایون منطقوه شکسوت خوور     )زنودانی دوم(  روسیه ،سردبار دوم بعد از جنگ 

 هوا  بوار دوم در بلوران کووزوو و عضوویت جمهوور      مون و داغستان و   طلبی جدایی  جریان
 هموۀ تودافعی  روسیه در اولین واکونش  بود.  1333در سال  در ناتو)لهستان، مجارستان و مک( 

د درآوردائموی مشوترک را بوه تعلیوق       جمله مشوارکت در شوورا   ها  خود با ناتو از  همکار 
(Karami, 2005: 138-140) . در 1339ل سانرامی روسیه پ  از  آییندوم، دومین  در واکنش ،
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  بازدارنودگی بوه عملیوات    ۀدامنو که مسکو در ایون سوند گسوترش     منتشر شد 0000آوریل  01
هوا    متعوارف و سوالح   هوا    هحملا  در پاسخ به  هستهها   نه، حق استفاده از سالحدستا پیش

  (.Sokov, 2000: 1) دانست را مجاز می یکشتارجمع
 

 بازي دست به ماشه (:1447تا  1442) تهدید ۀهمکاري در سای .1
بوود    بهالملل هموون رشد مین، تالش روسیه برا شرایط حاکم بر سطح روابط بینبا توجه به 

توجوه بوه   ها  اسوالمی در جنووب و    ها  جنبش ، افزایش درگیر اوضا  اجتماعی و اقتصاد 
اتلادیوۀ  عضوویت در   بهها  جمهور  ها  با توجه به گرایشمسائل همسایگی و امنیت مشترک 

غورب، شورایط    ها تهدید فهرستحذف روسیه از  و و ناتو و در آخر مبارزه با تروریسم اروپا
 1333کوه از سوال    مواضع تقابلی بوازیگران و شد اروپایی ناتو بیشتر فراهم  همکار  با اعضا 

د با دشمن مشترک و تروریسم کشویده شو   رویاروییهمکار  با هم در سو   به ه بودشرو  شد
(Karami, 2005: 146). دست به ماشه گذاشوت   راهبردباز   دوره را در مارموباین توان  می

رو   جا  تک با این تفاوت که به ؛قبل هستند ۀدو زندانی نرری و روسیه همان اتلادیۀ اروپاکه 
تجوار  و  -به همکار  رو  آورده و خواهان آنند که با توجوه بوه سوطح وابسوتگی اقتصواد      

 .تعامل بهره برند ها  مزیتجا  تقابل از  جغرافیایی به جوار  هم
 

 روابط سياسی( الف
بافت ضعیف اجتماعی، اقتصواد  جامعوه    سیاست همسایگی اروپا و تالش روسیه برا  اصالح

مودیریت مرزهوا، مهواجرت، توالش بورا        دربارۀ وگو گفتو  1330ۀدهو نرام دولتی خود در 
المللوی   بوین  هوا   همناقشو وسویه، حول   شنگن بورا  ر  ۀایجاد نرام تسهیالتی بدون ویزا در حوز

دو هوا    راهبورد ، از 0000ل سااروپا و نرام کنترل تسلیلات با همکار  هم از   نرر شورا  زیر
 ،فنواور   ،فرهنگوی ، هوا  علموی   همکار  در زمینهاز توان  . البته میهستنددر این حوزه  طرف

 .(Zarei Hedek, 2012: 90-92)د نام برنیز تبادل دانشجو، تسهیالت آموزشی ، پووهشی
 

 روابط اقتصادي( ب
، حووذف روپوایی   کشوورها  ا دسترسوی بوه بازارهوا   در  هوا  مسوکو   اولویوت در ایون حووزه   

برا  طرف دوم . هستندها  خوارجی  گذار  رمایهو جوذب سو ها  گمرکی و کیفی ملدودیت
ها،  گذار  و سرمایه ها لهمعامبردن سطح  اصالح نرام بانکی برا  باالنیز  اتلادیۀ اروپا ،این باز 

ها   فعالیتها  روسی و استفاده از یورو در  ها  شرکت بدهیبازپرداخت  برا ایجاد ترتیباتی 
 دربوارۀ  بوازیگران  اقتصواد   راهبورد  .گیرنود  اقتصاد  با روسیه در ذیول ایون هودف قورار موی     

 دو بور  وگوو  گفوت ایون  د. شو  آغاز 0000 اکتبر در و روسیه اتلادیۀ اروپاانرژ   وگوها  گفت
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 ،و دوماروپوا   ۀاتلادیو  بورا   منابع انرژ  به دستیابی در امنیت ابتدا ایجاد: است استوار فرض
 بورا   و اروپایی جهانی بازارها  به دستیابی و خارجی گذار  سرمایه جذبدر  امنیت رقرار ب

در راسوتا  هموین هودف     تجارت جهانی سازمان به پیوستن بر مبنی روسیه که پیشنهاد روسیه
ژ  در نور سواز  ا  هوا  ذخیوره   طورح ، اتلادیوۀ اروپوا   -سی  مرکز انورژ  روسویه  أت. قرار دارد

هوا    انرژ  اروپوا از همکوار   گذار  در بخش  خان، تسهیل روند سرمایهآسترا و آرخانگلسک
  (.Belyi, 2003: 352-356)هستند  دوجانبه در این دوره

 
 امنيتی -روابط نظامی( ج

 راهبورد ها  نرامی خود برآمد و در  به فکر افزایش توانمند  اتلادیۀ اروپا 1330ۀدهاز اواخر 

 ،وذ روسیه در آتالنتیک شمالی و اوراسیافستفاده از نا سببهمکار  با روسیه به  خود بر امنیتی
 توووروریسم در جووونوب آسووویا  بووا  اسووتفاده از منووابع اطالعوواتی و امنیتووی روسوویه در مبووارزه 

(Tabatabaei and Hazrati, 2014: 190)تقویوت امنیوت مرزهوا      و  طالبان  سرکوب مقابل ر، د
موشکی نواتو    دفا   اطال  از سامانه، ساز  ارتش نو ، غرب ۀسرمایور  و افن استفاده از ،جونوبی
جلووگیر  از انوزوا  روسویه در مسوائل      ،تر و جلوگیر  از گسترش آن و از همه مهم در اروپا

بوا   هوا  نروامی و امنیتوی    همکوار  . اسوت متقابل بوازیگران  ها   هدفاز  مهم و امنیتی جهانی
عنووان عضوو     ر گرفته شد و روسویه بوه  وباره از سد 0000روسیه در مه  -ونات شورا  سی أت

نواتو  ها   مشارکت روسیه در عملیاتو سرتامبر  11 ها رویداد .برابر با دیگر اعضا پذیرفته شد
  امنیتی در این دوره ها همکار  ازا   ازبکستان نمونهافغانستان، عراق، مون، گرجستان و در 
 .(Haghshenas and Bavir, 2011: 14) ستا

 
 حاصل جمع صفربا  يباز: (1441تا  1447)  جانبه همه تا رویاروییاز تهدید . 9

 .ا  دارد اهمیوت ویووه   ،ادیوه و برا  اروپا حفم یکروارمگی اتل   نفوذ برا  روسیه منطقۀ حوزۀ
شودن  هوا و همسو  با شورو  همکوار    وثیر قرار داده تأ در را دو طرف که همواره روابط  طور ب
  ها زهیاما انگ ؛افتیمسکو کاهش  یگیهمسا استیسسوم،  رۀنافع این دو بازیگر در آغاز هزام

 دنکور  رییو تغ هیروسو قدرت   ایو اح  شورو اتلاد در زمان نفوذ ۀگسترحفم  یعنی آن یاساس
(Trenin, 2007: 95). و  0روسویه   همسایگی  در برابر سیاست 1اروپا  همسایگی  سیاست تدریج به

تخطوی   همکوار  در ابتودا  بواز ، بوا     درقودم   پویش بازیگر . روسیه نه در کنار آن قرار گرفت
شوار بور   هوا  انورژ  بورا  ف    سیاسی و سیاسوت  ها  اقدام ازو  آوردرو حریف خود به تالفی 

                                                           
1. European Neighborhood Policy (ENP) 

2. Russian Neighborhood Policy (RNP) 
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کردن اعضا  قدیم و جدیود  اتلادیه با متلد ،در مقابل. جستبهره  اتلادیه و کشورها  منطقه
شودت رقوابتی را    ، بواز  بوه  رفو طو ها  تقوابلی د  راهبردکه  تا جایی کند میمقابله با آن خود 

 سازد.  نمایان می
 
 روابط سياسی( الف

، برا  جلوگیر  از تقسویم جدیود مرزهوا در اروپوا و وابسوتگی      0009ل ساکمیسیون اروپا در 
  بزرگ شده و همسایگان جدیود خوود، سیاسوت همبسوتگی     اتلادیۀ اروپابین  ،متقابل فزاینده

 مسوئله . ایون  (Delcour, 2007: 119-121) اجرایی شد 0002ل ساکه از  طراحی کردرا  اروپایی
پیگیر  منافع خود را بر همکوار   اروپا  .داردها در باز  دست به ماشه  همکار  نشان از پایان

پرداختوه اسوت.    شرقی  راهبردساز  و تلکیم آن در مناطق  با روسیه ترجیح داده و به قدرت
 تصومیم در واکونش   ،باخوت    به اتلادیه موی روسیه که کشورها  بالتیک را یکی پ  از دیگر

 ها کرملین در پاسخ به انتقاد ،در رویکرد دوم. نکندشرکت اروپا در سیاست همسایگی  گرفت
؛ در اداموه الگوو    کردانتقاد  غربی ساالر  مردم الگو از آشکارا  0002کمیسیون اروپا در سال 

هوا    سوازمان  ازا ارائوه و    خوارجی( ر )اقتودار داخلوی و سور    مسوتقل روسوی   سواالر   مردم
نخبگوان   ار  انتخابات و نفوذ بور تکها برا  دس مدنی و رسانه ۀاحزاب مللی، جامع، دولتی غیر

 Wilson and)حمایوت کورد    مولوداو  و گرجسوتان  کوراین،  وادر  سیاسی و اقتصواد  حواکم  

Popescu, 2009: 319, 321.) 
  

 )انرژي( روابط اقتصادي (ب
 سوود سواز    بیشوینه در راستا  ها  روسیه در بخش انرژ   سیاستد ( )اقتصا وم باز ددر دور 
 Vosoughi and) نترل انلصار  جریان عرضهک ، کردن بخش انرژ  دولتیعبارت بودند از: خود 

Others, 2015: 148) ،پلوو  ،بواکو بوه جیهوان    )آلموان(،  گازپروممانند ) جدید ۀخطوط لول ساخت 
 .(Mankoff, 2009: 14)  گاز اوپکتشکیل  ،(میت قفقاز( با هدف کاهش اهترکیهبا ) استریم

عنووان یوک    بوه ، استفاده از انرژ  ساز  روسیه در بخش انرژ  ها  تمرکز سیاستدرمقابل 
گواز و   ۀبوازار یکرارمو   نبود، وگاز روسیه وابستگی اروپا به منبع نفتدر کنار  سیاسیفشار اهرم 
هوا    بور نگرانوی   0003 و سور   0006 هوا   سال  بلرانو  از مسیرها  انتقالی نداشتن اطمینان

و   اقتصواد  نرور نرامی و امنیتی بلکوه از   نرربار نه از  ن داد اروپا اینانشزد و  اتلادیه دامن می
، ها  تودافعی اتلادیوه   سیاستدر مقابل  .(Mankoff, 2009: 9, 12) استانرژ  گروگان روسیه 

خوط   سواخت ) ساز  منابع و مسیرها متنو : از بودند عبارت ،شکست بهینه برا  فرار از راهبرد
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 Heydari and)(0ارزروم-تفلوی  -گواز بواکو   ۀخوط لولو  و  1انلو جی-تفلوی  -نفوت بواکو   ۀلول

Rahnavard, 2008: 61, 62)  ،  ل گواز  قوا انت ۀسواز  شوبک  )نو هوا  سونتی رو   ۀنفووذ در حووز
 ۀعرضو  منوابع  در تنوو  ، پوذیر دتجدی   ژانور  گسوترش ) انورژ   سبد به بخشیدن تنو (، کراینوا

   (Sherr, 2009: 212). (انرژ 
 

 امنيتی -روابط نظامی( ج
 ،(نیستریا تران ) مولداو طلب در  ها  روسیه از مناطق جدایی حمایت ها و از دخالت ها اختالف

بوا  شورو  شوده     )آبخازیا و اوستیا  جنوبی( و قره ، گرجستانجمهور  مستقل کریمه( کراین)وا
حضوور خوود در ایون     اتلادیۀ اروپوا اتلادیه، اوضا  بدتر شد. سو   به که با گرایش این کشورها
اتلواد  پیشوین  بوه کشوورها     9تاکسوی   ۀبرنامو  بوا  صورت کلوی  بهو است منطقه را افزایش داده 
 ۀبرا  توسوع  یخود را قدرت اتلادیۀ اروپاباخت،  -برد  عد از بازبُ نیدر ا. ردک شورو  کمک می

حول   در پوی یوافتن یوک راه   گرایی لیبورال   با مداخلهو  دانستهمنطقه و رفاه در  ساالر  مردمصلح، 
رو ،  مبتنی بر تک ها  نشانهیافت این در. (Joenniemi, 2011: 104, 107) بوداروپایی برا  قفقاز 
نواتو  و  امنیتی جمعی بوود  ۀجا  جامع هسرد و ایجاد اتلاد نرامی ب دوران جنگ برا  مسکو یادآور

  (.Samokhvalov, 2007: 19-21) شد تلقیی تهاجمی رقیب امنیتعنوان  به
 در نفوذ اروپا  شرقی در قالب ناتو بود که سرر دفا  موشکی در استقراردوم اروپا،  راهبرد

 قودرت  بوردن  میوان  بورا  از  گوامی  ،دیگور  از سوو   و داد افوزایش  را روسویه  پیرامونی مناطق

 موشوک  آزموایش  ،مقابول  در.  (Mirfakhraei, 2007: 116)دمو حسواب آ به  روسیه بازدارندگی

 هواپیماهوا   ناوگان دوبارۀ پرواز، روسیۀ سفید خاک در موشک استقرارا  و  قاره بین بالستیک

مشارکت روسیه در پیمان نیروهوا  متعوارف    توقفو  جهان بمب ترین قو  آزمایش ، راهبرد
 ،سووم  راهبورد . (Abolhassan Shirazi, 2016: 19)د هسوتن روسیه  ۀبهین راهبردوجوه  2در اروپا
ل سوا به ناتو در  یوستنپمثبت مردم گرجستان در   رأ نرامی روسیه به گرجستان پ  از ۀحمل
و تلمیول  خارجی روسویه    شدن سویاست عنوان اوج هجومی بوهاز آن توان  می است که 0000

 (Sherr, 2009: 209).د یاد کربه غرب   راهبردشکست 

 
 : بازي شکار گوزن(1421تا  1441) اعتماد  ۀطرف کیمسير . 7

هوا   همکوار   یر ازسرگا  برا   و مسائل مربوط به همسایگان به انگیزه  وابستگی دوره،در این 

                                                           
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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سیاسی، اقتصاد  و امنیتی در قالب باز  شکار گووزن بورا     نررشوند. دو بازیگر از  تبدیل می
ن در ایون بواز  در   کننود. گووز   )شکار گوزن( همکار  را آغاز موی  مشترک سودیابی به  دست
 امنیتوی  ۀمین امنیت عرضوه و تقاضوا در انورژ ( و در حووز    أ)ت سیاسی)نفوذ(، در اقتصاد ۀحوز
ا ( است. اما در اداموه منوافع شخصوی در قالوب      ها  منطقه مین امنیت و ثبات و حل بلرانأ)ت

بوار  رو  در ارتباط با همسوایگان(   اقتصاد  و امنیتی و تک ۀ)کسب استقالل در حوز خرگوش
بواز  بوا همکوار  یوا پیگیور        ۀگیور  در ادامو   دیگر وارد باز  شده و بازیگران را به تصمیم

 .دارد یم واجانبه  سیاست یک
 
 روابط سياسی( الف

 گرجسوتان، موورد   در متلود   ایواالت  با اروپا همکار  شرق، به ناتو گسترش به نسبت نگرانی

 کووزوو،  استقالل اروپا، در آمریکا موشکی دفا  ۀسامان نصب ،نگرو مونته و صربستان کراین،وا

 نود ی بودمسوائل  متعارف ها  سالح منع پیمان از روسیه خروج و قطب شمال بر مالکیت ۀمسئل
کارکرد ضعیف سازمان امنیت با  .بود ش شدهکشمک ف با غرب دماریکه روسیه در زمان مدود

نروم نووین اروپوایی     ایجواد متشکل از ف یطرح مدود ،برقرار  صلح و امنیت اروپایی دراروپا 
رویکورد    کوارگرفتن  بوه هوا  تقوابلی و الوزام     عنوان ملرک خوبی برا  مرخش در سیاست به

در  0010 نواتو در نشسوت   پیشوین دبیر کول   ،1اندر  فو راسموسنروسیه شد.  برابردر  جدید
اننود  هوایی م  هوا  عملوی در زمینوه    د همکار نتوان و روسیه می وشورا  نات اعالم کردلیسبون، 

افغانستان، مبارزه با موواد مخودر و   ا ، دفا  موشکی،  ها  هسته سالح ندادن تروریسم، گسترش
  (.Hyde-Price, 2008: 30, 31)دنامنیت دریایی را تقویت کن

 
 روابط اقتصادي( ب

 زیاد  را به اروپوا  ها  تخسار 0000سال جهانی  بلران مالی در پی ها  مالی در سیستم اختالل
در ثر از شرایط بلرانوی کوه   أاقتصاد روسیه نیز مت .تر شد مایاننها  ضعیف اروپا  حلقه ووارد کرد 

 هتو درصد کاهش یاف 0بیش از  0003درصد رشد داشته است، در سال  1سال قبل از بلران حدود 
 -خوانتی  نشسوت  بنوابراین  .(Kiani, 2009: 76)ت داشو دنبوال   بوه نیز را  قیمت نفت و گازفت اُو 

 فنوی،  اقتصواد ،  ابعواد در  «روسوتو » نوسواز   بورا   مشوارکت  هودف  با 0000ل اس در مانسیک

 ا  هنقطو  مشارکت بوه  مورد توجه قرار گرفت و قضایی سیستم مناسب عملکرد و قانون حکومت

 .(Ilkhanipour and Bahrami, 2013: 36-37)د ش تبدیل )گوزن(  همکار برا  ملور 
عضوویت روسویه در سوازمان    و هوا   تا  همکوار  در راسو گوزن دیگر این باز  ایجاد انگیزه 

                                                           
1. Anders Fogh Rasmussen 
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آغاز شد و  1339ل سااز  1نیسازمان تجارت جهاپیوستن به  درتالش روسیه  تجارت جهانی بود.
جهوانی    تجوارت   از پیوسوتن روسویه بوه سوازمان     اتلادیوۀ اروپوا  ، 0002در سال  دوجانبهتوافق با 

 (.Tumanov, 2011: 124) ن پیوستبه این سازما   0010اوت  00در  سرانجامو  استقبال کرد
سیاسوت  هوا    انورژ  از اولویوت   برا  اروپا پیوسوته  .گوزن انرژ  استمشترک سوم  سود

رفتن قیمت انورژ ، افوزایش    کنندگان انرژ ، باال با افزایش مصرف وبوده است  همسایگی اروپا
راهکار  کردن  لونقل انرژ ، اتلادیه به دنبا پذیر  سیستم حمل تروریستی و آسیب ها تهدید
 (.Ferrero-Waldner, 2007: 4) شود مصمم مین امنیت عرضه أبرا  تبا همکار  روسیه مناسب 
آذربایجوان و  جمهوور    ، )ترکمنسوتان  اصوولی تولیدکننودگان انورژ  منطقوه      خووریدار  روسیه

روسویۀ   )گرجسوتان،  کننودگان موونطقه   زمان فروشندۀ اصلی بوه مووصرف   است و هم قزاقستان(
 Dehghani Firoozabadi and) شوود  مولوداو ( ملسووب مووی   ارمنسوتان و   کوراین، وا ،سفید

Mousavi, 2011: 59)بوه  بخشویدن  تنوو   امکوان  ت ووابسته به بوازار اروپوا اسو    سوییاز اما  ؛ 

 د.ندار مدت کوتاه در راخود  منابع صادرات
ماننود  ونقل لمسیر حمکشورها  ) برا  شکار گوزن، ناگهان خرگوشی انترار ،زماناین  در

جدیود وارد فضوا  شوکار     ۀطعمو عنووان   بوه ( وراین، ترکیوه، گرجسوتان  وکو لهسوتان، لیتووانی، ا
ایون   دهود.  قرار موی اعتماد   بی -و بازیگران را در تردید انتخاب خود براسا  اعتماد شوند می

 امتیاز از روسیه و جلب حمایوت اتلادیوه(، وارد   گرفتن) خود ها  هدف مارموبدر  کشورها
ز، خوود را در ایون   گوا  انتقوال   افوزایش قوویمت  یا گاز ونقل حملاختالل در شوند و با  باز  می

 هو  را انتخاب کرد ر تک ،اعتماد  به روسیه با بی اتلادیۀ اروپادر واکنش  کنند. باز  مطرح می
 مالش از مایع گاز نابوکو، واردات ۀلول خط سخت، الجزایر منابع جایگزینیبه ر این حوزه د و

 تصوویب  ،(Niakoui and Others, 2011: 207, 208) نوروژ و  منابع قطور  از بردار  هربه، آفریقا
، انورژ  در قالوب سوند سوبز     مینأبورا  تو   راهبورد  مطموئن  ایجواد   ،انرژ  بخش  آزادطرح 

بویش از  ) از روسویه  خوارجی   ۀسرمایخروج  و کراینوبخش انرژ  اساز   نو ۀودجاختصاص ب
 هوا   قودام ا. (Dimitrova and Dragneva, 2009: 867) پوردازد  موی  (تدرصود کواهش یافو    21

کشورها  شرق  به  طبیعی  گوسترش بازار گازامل انرژ  ش ۀگازپروم در حوزو وسیه واکنشی ر
کراین و دیگور  واجریان جنوبی برا  دورزدن  ۀخط لول  ساخت ،جنوبی و ژاپن ۀمین، کر مانند

این اعتماد   از بی نشانقطع گواز و افوزایش قیمت گاز   به  تهدیدو  ونقل مسیر حملکشورها  
 (.Mankoff, 2010: 16, 17)د بازیگر دار
 0003 همو  1شرقی این اتلادیوه در   ۀو شش کشور همسای اتلادیۀ اروپا رهبرانتجار  نیز  ۀدر زمین
شورایط الزم   ایجواد  ،هودف آن . امضا کردند معروف شد، 0«مشارکت شرقی  اعالمیه» ا  را که به اعالمیه

                                                           
1. World Trade Organization (WTO) 

2. Eastern Partnership Declaration  
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، زمان مشوارکت بوا تریکوا    آنتا که مسکو . گرایی بیشتر اقتصاد  استمبرا  افزایش پیوند سیاسی و ه
از ایون زموان بوا     ،اسا  کوار خوود قورار داده بوود     را 1بریک  مین، هندوستان و روسیه و همکار  با

انلراف از مسویر  در  رفتار غربخود را از  آشکاراوراسیا انتقاد  ۀادیلاتو ایجاد  تمرکز بر آسیا  مرکز 
 (.Black, 2015: 131, 132) نشان داد خرگوش، ۀهمکار  و شکار مستقالن

 
 نظامی -امنيتیروابط ( ج

 ، یوک 0000بورا  اولوین بوار در ژوئون      آن بنابرشود که  آغاز می فیابتکار مدودباز  با طرح 
 Donaldson and)کرد و معمار  مین امنیت کل اروپا را از جدید ایجاد و« امنیتی اروپاییپیمان »

Others, 2015: 403). و  بالسوتیک  موشوکی  دفوا   سورر  طورح  در روسویه  مشوارکت  بعد  گام
 توسوط  با آغاز باز . کرد می اعتراض به آن مسکو ناز ای پیش کهبود  ناتو صلح برا  مشارکت

همکوار  و   ۀنامو  توافوق را براسوا    هوا  رهمذاکروسیه، کشورها  اروپایی نیز در قالب ناتو این 
 و اسلله نقل نیرو و حمل ۀجازا ، ناتو0003 ۀژوئیدر نشست مسکو در که  ندادامه داد 0مشارکت

عملیوات   . (Aghaei and Others, 2014: 31)دسوت آورد  بوه شورو  اتلاد   در سراسر فضا را
 درهمکوار    ۀسوه حووز  در  «طرح اقدام» (،0011) و ترافیک هوایی تجس ، موشترک هووایی

 (0010-0010) برابر تروریسوم  در مشترک دفا  و یامنیت  سیستمشف موواد منفجره، تقویت وک
(Ahmadian and Others, 2012: 9-15)  ویووه در   بوه ) ا  ها  هسته از تکثیر سالح جلوگیر و

هوم متصول    روسیه و غرب را بوه  مسائلی بودند که (شمالی ۀکرایران و  ها علیه تلریم خصوص
  .(Donaldson and Others, 2015: 379) کرد می

 خوود هوا  بوین همسوایگان     مگونگی مقابله با درگیور   ،در این دوره اتلادیۀ اروپامالش 
 در ،بوه عنووان بوازیگر امنیتوی     خوود هوا    افزایش قابلیوت  اتلادیه برا است.  )خرگوش اول(

مشوارکت   ۀمیو اعالریز   طرحاقدام دیگر اروپا، . را تصویب کردلیسبون  پیمان 0001ر دسامب19
ایجواد  و  2سود هم روابط با کشورها  مستقلدر روسیه اقدام بود. برا  تمرکز بر منطقه  9شرقی

بورا    اتلادیوۀ اروپوا  ا  است که توابع مشوابه    یک ساختار ادغام منطقه 1فضا  اقتصاد  واحد
 سیاست همسوایگی  روسیه همونین. کمک به اعضا  خود برا  مقابله با وابستگی متقابل است

هوا  سیاسوی و    گوذار  بور رو  بلوران    ساز ، سرمایه یکرارمهجایگزین اقتصاد اروپا برا  را 
 (.Dimitrova and Dragneva, 2009: 857) اقتصاد  معرفی کرد

دو بوازیگر در کنوار    در خاورمیانه است که هور  دینی رادیکالیسم تکثیر خرگوش دوم باز 
                                                           
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) 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit2ruWy-nXAhVP-aQKHZYQCwMQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEastern_Partnership&usg=AOvVaw1mDi9WN4vCD9dhbhWdhDv9
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit2ruWy-nXAhVP-aQKHZYQCwMQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEastern_Partnership&usg=AOvVaw1mDi9WN4vCD9dhbhWdhDv9
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ناشوی از تروریسوم،    ها در پرتوو تهدیود   سوتند. بوردار  از آن ه  دنبوال بهوره   حل این بلران به
و اروپوا   یافتهثباتی در منطقه گسترش  مهاجرت، بییافته، کنترل  ی، جرائم سازماناسالم تندرو 

)کواهش صوادرات اسولله و    بورا  روسویه    اقتصواد   هوا   زیوان  از نرور  قطوع را  روسویه  و
 ,Abolhassan Shirazi) هود د قورار موی   در توأثیر  ،گاز( ۀبا کشورها  صادرکنند نبودن هماهنگ

ل سوا اجرا  لیسبون از  از زمان برا  اتلادیه ترین مالش لیبی پیویدهرو   از همین .(24 :2016
کشوورها  اروپوایی بوار دیگور منفعوت       در این مرحله از باز  نیز،است. بوده و روسیه  0003

کشوورها    حاصل از همکار  در قالب سوازمان نواتو بور سور تغییور رژیوم در لیبوی و دیگور        
پردازد. این بدین معناست  همکار  نامطمئن با روسیه ترجیح داده و به اقدام می هبخاورمیانه را 

 .شود ا  مرتبط با خود کنار زده می که بار دیگر روسیه در ترتیبات امنیتی و مسائل منطقه
 

 : بازي جوجه(1421تا  1421) اتحادیۀ اروپادوئل روسيه و  .5
به همراه وخاموت اوضوا  در   پوتین،  انتخابو  0010دستکار  در انتخابات  ،در آغاز این دوره

را همکار   ۀبرا  ادامکراین، مسیر پیشرو وگیر  بلران ا منطقه با تشدید بلران سوریه و شکل
  وارد  اش اروپووا بوورخالف خواسوته   کوه   تا جوایی  و تقابل هدایت کرد نکردن همکار  و  س به

دیگور  را اروپوا  نیوز   کورملین و   شوود   خووود   شورقی  رت همسایگیتورین قد تعارض بوا بوزرگ
رفتار بازیگران در قالوب بواز  جوجوه نمایوان      در این زمان،؛ گیرد در نرر نمی شریکعنوان  به
بار دیگر بر سر مسائل امنیتی و همسایگی خوود در مسویر  بودون     طرفدو شود که در آن  می
 زنند. و دست به عمل می شوند می قبل ۀتر از دور زگشت وارد فضایی جد با

  
 روابط سياسی (الف
 ۀدوبوار  انتخواب و سوکو  م 0010گذار   مجل  قانونانتخابات  ها  نتیجهدستکار  زمان با  هم

قوانون بوه    نکردن مسائل حقوق بشر و رعایت دربارۀخود را  ها پوتین، اتلادیه بار دیگر انتقاد
مبنی بر دخالت اتلادیه در مسائل داخلوی یوک    همین مسئله واکنش روسیه. روسیه گوشزد کرد
سیاست حمایوت از احوزاب حاشویه    و در مقابل  (Marten, 2015: 194) داشتکشور را در پی 

راسوتی در  دسوت  با رهبران احزاب  نمونه،. برا  گرفتخود را در پیش  ثباتی دشمنان برا  بی
مخوالف جوبیوک را موورد     حوزب  مجارسوتان،  کرده یا در نشینی همکشورها  آلمان و فرانسه 

ف و یمودود  ۀدور بوه  واضوح اسوت نسوبت    .(Orenstein, 2014: 1, 3) حمایت خود قورار داد 
تأکیود   اسیاست خارجی بدر و بازاندیشی  داخلی نامطمئن ۀوارد دورهمکار  با غرب، روسیه 

ان ها را بین خود و دیگر ، مسکو شکاف ارزشواقع. در شده استو مین  بر همسایگان اوراسیا
 (.Mankoff, 2014: 66) اروپا دست برداشته استها  نزدیک به  و از پیگیر  سیاستپذیرفته 
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 اقتصادي  -روابط تجاري (ب
ویووه   اوکووراین و بوه    در روسویه هوا    ایجواد تغییر در سیاستبرا   اتلادیۀ اروپا ،در این دوره
)رابطه بوا   دن سود موجوددا جلوگیر  از تلقیر خود و از دست ،خودکریمه به خاک  پیوستگی

 کوارگرفتن  بوه  بوا  ودسوت بوه عمول شود      ،انه( در این باز کشورها  اروپا  شرقی و خاورمی
مین امنیوت عرضوه و تقاضوا  انورژ ،     أطرف از جملوه تو  دومیان  ها تبادل همۀسیاست تلریم 

ثر أصوادرات موواد خوام را متو    کاالها  صنعتی و  ۀدر حوز ها تبادل ها  خارجی، گذار  سرمایه
  .(Niknami, 2015: 9) کرده است
ضرورت  بلکه ؛را زنده نگه داشت نه تنها تفکر امنیتی تاریخی روسیهنیز روسیه  ها  نگرانی
 اقتصواد  خوود  صادرات انورژ  از توانوایی    ها  زیرساخت د تا با دراختیارگرفتنرک ایجاب می

شورق،  سوو    جی خود بهسیاسی بهره برد و با تغییر در جهت سیاست خارقدرت افزایش برا  
موین و   ، تعامول بوا  تنوو  در تجوارت انورژ     ومنوابع انورژ     ۀحوزدر  گذار  سرمایه دنبال به

 (.Trenin and Others, 2013: 15) برا  ایجاد تعادل با بازار اروپاستواردکردن بازار آسیا 
 

 نظامی -روابط امنيتی (ج
و  هوا  روسویه و غورب در برابور اعتوراض      مووواضع   گوورمه  خواورمیانه ها  تولولدر رابطه با 

بوا ایون حوال،     مشابه بوود  تقریباً (توغییور دموکراتیک) و موصر در توون  ارویداده ها توغییر
ر یتووغی   ذافی، عوالوه بور  و سر  کموک نرامی ناتو به مخالفان دولوت قو    لیبی  در  جنگ داخلی

داموون    نیووز   خاورمیانوه  ها  ولولبوا ت رویاروییمیان روسیه و غرب در  ها اختالف، بوه رژیوم
 (.Buckley, 2012: 88) زد

 موضوع  پوذیرش  ازموضوع اولیوه    لیبوی در  رویودادها  ثر از أروسویه متو  در بلران سوریه 

 0010ۀ فوری در و 0011ر اکتب در کرد. ، خوددار (تلریم وضع)تغییر رژیم و  عربی ها  دولت
 بشر حقوق ۀگسترد نقض ملکومیت دربارۀ غربی ها  دولت ۀقطعنامنوی   پیش پکن و سکوم

 در قالب تلریم، اتلادیۀ اروپاپاسخ  مقابل، در .(Portela, 2012: 152) دکردن وتو را سوریه در

 Ahmad) دولت بوود  برا  مالی ها  تملدودیو سوریه  مسلح شورشیان به نرامی  ککم دادن

Khan Beigi, 2013: 1025). 
نروامی   ۀحملو بوودن تهدیود    بوا قطعوی   ودمشق  ۀحوم هدولت با گاز سارین ب ۀپ  از حمل

 بوا شویمیایی از سووریه    هوا   را برا  حذف همه سوالح ا   مرحله شش ا   برنامهروسیه  ،غرب
خلوت خود  طحضور غرب در حیا ،تغییر مسیر باز با د و نرارت سازمان ملل متلد اعالم کر

 پرداخووتفشووار بوور اروپووا بووه افووزایش مهوواجرت  ۀو پدیوود  افووزایش توونشبووا جبووران کوورده و 
(Donaldson and Others, 2015: 408-413).  ا  از  در عمول نشوانه  ایون پیشورفت   وجوود   بوا
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موفق به تسولیم دیگور     نداز دو بازیگر نتوانست یک واقع هیچ درفروکش این بلران دیده نشد؛ 
  خواص  هوا  یک با سیاست و در بلران هر شوندها  خود  رو  از سیاست و اجبار او به دنباله

 دهند. خود به دیگر  پاسخ و به راه خود ادامه می
علت  بهدر این دوره  .گیرند کراین قرار میوبار در ا رو  هم و این   در  در ادامه دو بازیگر رو

، گواز   منوابع  از بوردار   بهوره  بورا   ضوعف مودیریت   و حفار  ۀزمین در الزم تکنولوژ  نبود
 روگازوی توتال، شورون، مبیل، اکسون مون زگا یخارج تولیدکنندگان سو  به اوکراین پارلمان

 در اوکوراین  وابسوتگی  کواهش  معنوی  به این موضو  شدن لقق. مآورد  رو داچ شل رویال و

 .(Ajili and Ahar, 2014: 67)ت اس پروم گاز و روسیه به گاز ۀزمین
 ۀار  بوووا اتلادیو  تووافووق توجوو   بسوتن جمهور اوکوراین از  یانوکوویچ رئی  پرهیزبلران با اما 
در   بولندمدت ناوگان دریوا  سوویاه روسوویه    ۀعضویت در ناتو و توجدید اجوار  از خوددار و   اروپا

 هوا   هاز حملو  ملافروت از اکثریوت قوومی رو     ۀبهانو و روسویه بوه    سواستوپل کریمه آغواز شود  
روسویه و برگوزار      تحوومای   با د ونرامی خود را در کریمه مستقر کریروها  ن، کراینوا گرایان ملی

جلووگیر  از رسویدن   بورا   پووتین   راهبورد . ته شود سپیورفرانودوم در نهایوت کریمه بووه روسوویه 
کوردن حکوموت    ها  اقتصاد ، متزلزل به مناطق غربی روسیه با استفاده از اهرم اتلادیۀ اروپامرزها  

و اسوتفاده از   پرسوی  هموه طرفدار غورب، تلریوک رو  زبانوان منواطق شورقی بورا  درخواسوت        
در منطقوه   ینروام  شوبه ها  نرامی روسیه هموون پایگاه گواردسکو  در کریمه و نیروهوا    ظرفیت
 مشوترک  تلریموی  سوتۀ بوا ب تقابل با این اقدام روسیه، اروپوا    در.  (Daheshyar, 2014: 101-106)بود
 نفتوی  و نروامی  صنایع نیاز مورد صدور تکنولوژ  و گرفته هدف را دولتی ها  بانک اروپا، و مریکاآ

   .(Donaldson and Others, 2015: 416-417) کرد ممنو  را به روسیه
کوه   طوور   ه؛ ببودند یدر حال مبارزه بزرگ کرملین و بروکسلکراین نشان داد که وبلران ا
سیاسوی در   اساسوی تغییور  بوا وجوود   ا  و  هوا  مقابلوه   ها و سیاسوت  تلریم کارگیر  بهپ  از 

ا  از پایوان   دیرلماتیک مکرر و میلیاردها دالر کمک خوارجی، هویچ نشوانه    ا هابتکارکراین، وا
گونوه تردیود  در حرکوت بوازیگران در      در این بلوران نیوز هویچ    بنابراین .بلران وجود ندارد

 نکوردن  شود و با راهبرد همکار  راستا  منافع خود در این مسیر منتهی به نابود  مشاهده نمی
یکودیگر را زیور    یاز کل باز  و تلقیر حریف، خط قرمزها  بواز  و امت آوردن دست بهبه طمع 

 ند.  هست هم در حرکترو   پا نهاده و رو در
 

  نتيجه
هوا    و بر اسوا  منطوق بواز     اتلادیۀ اروپاو  هیروابط روس ۀسال هجده ها  تلول رینرر به س

 :اشاره کرد یکل ها  این نتیجهبه  توان یممتنو  این دوره، 
 هووا  هوودف ریثأتوو درسووو  کیوواز  سوواله شووانزده ا  دوره در طووول گریدو بوواز نیووروابووط ا .1
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گفتموانی و   ،ژئوپلیتیکی، سیاسی، امنیتی، حقوق بشر و منافع متضاد، به گسست هوویتی، هنجوار   
 ،گور ید  سوو از  اسوت؛ بووده  رقابوت   قطعیوت، ابهوام، تونش و    نداشوتن مبتنی بر حاکمیت فضا  

 و وابسوتگی متقابول  المللوی   ین بیننو ها ها و تهدید ایی، مالشمجاورت جغرافیمانند  هایی عامل
اروپا به انورژ  و همکوار  بوا     ۀنیاز روسیه به سرمایه و فناور  غرب برا  توسعه و نیاز اتلادی)

در  کوم  دسوت را  مسوکو بروکسول و   (اوراسویا  ۀ  ثبوات و امنیوت در منطقو   این کشور در برقورار 
   و مدیریت بلران در روابط خود ساخته است.همکار   ادامۀیر از زمدت ناگ میان
و  یبه ثبات داخلو  دنیدر رس هیروس  نشان از روند صعود این دوره ها  تلول بررسی .0
 یمنفعول پو  از فروپاشو    ۀیدارد. روسو  یخارج ۀگسترده و مهم در عرص ینقشایفا  تبع آن  به

 هیاما روسو  است؛ کرده دایقدرت پ ها  هدر معادل دیجد یگاهیبه مرور زمان جا ، شورواتلاد 
. ابتودا  گرفته است شیو تعارض را در پ  با همکار همراه  الگوها ،ها هدفتلقق بیشتر   برا

و   خطا که همراه بوا سوودمند   مراحل مختلف آزمون و یکند و با ط یغاز مآبا اعتماد به اروپا 
برده و این را باال  دیتهداز  انییدرک اروپاکه  دارد  ریدر ادامه مس یاست سع اریبس  ها نهیهز

 هوا   بواز ایون  در پ   ؛ امادرحال قدرت گرفتن است دیجد  ا هیروس پیام را به همراه دارد که
 بوار نیا گریقدرت خود را بار د  شورواتلاد خواهد  یاروپا نمثابت باقی مانده است:  ا  انگاره
قودرت و   ا  انهیجو  ارهمک  جا بازک اسا  هر نیبر هم نشان دهد. هیروس ونیفدراس شکل به

 یتقابل یینرر کرده و الگو صرف  همکار ازدهد، اروپا  شیرا در تقابل با اروپا افزا هیتوان روس
 کردن  همکار ینوسیروابط س جادیسبب ا وکه تا امروز ادامه داشته  یتقابل ؛ردیگ یم شیرا در پ
نرور   بوه کوه   شوود  یاوت مو متفو   هوا  راهبردمختلف با   ها  باز بنابرو عمل  نکردن  و همکار

 اشته باشد.همونان ادامه د رسد یم

 
 

 1421تا  1444هاي  سالو روسيه در  اتحادیۀ اروپاسينوسی گيري روابط  نمودار شکل .2نمودار 
Source: Authors. 
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