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دکترين پريماکوف است که شالوده سياست اجرای گامی در  ،در سوريهروسيه نظامی جنگ اوکراين، همچون مداخله  
  دهد.  پوتين را تشکيل میخارجی حکومت 

  
  دکترين پريماکوف 

 
هان وارد يک جاين ترتيب ه و ب  جهان حاکم بود پايان داددو قطبی که برای چند دهه پی در پی بر ی به نظم وفروپاشی شور

به  جديد جهانیدکترين پريماکوف پاسخ روسيه برای مقابله با نظم ياالت متحده آمريکا شد. به رهبری اجديد نظم تک قطبی 
برداری و بهره قطبیبه يک نظم چند  دجديتک قطبی استراتژی اين دکترين تبديل نظم است. بازسازی قدرت روسيه  منظور

         سازی قدرت روسيه است.بازيعنی  ،تامين هدف نهايیبرای  آنهای درونی ضعف از 
  

  پريماکوف کيست؟
  

به   ١٩۵٣وی در سال بزرگ شد. تفليس هر در شو  در شهر کيف به دنيا آمد ١٩٢٩اکتبر  وگنی ماکسيموويچ پريماکوف در
در    کار شناسی ارشد را دورهسپس لتحصيل شد. فارغ ا انستيتو خاورشناسی روسيه  ربی ازکشورهای ع کارشناشعنوان 

در  سپسودولتی در راديو و تلويزيون کار خبرنگاری  به  ١٩۵۶ سال  در پايان رساند.به  مسکودانشگاه  رشته اقتصاد در
 به سمت معاونت رئيس انستيتوی اقتصاد جهانی و ،اپس از اخذ درجه دکتر ،. در چهل سالگیپرداختروزنامه پراودا 

  برگزيده شد.  المللروابط بين
  

عضو دفتر وی   ١٩٩٠سال  دروارد عرصه سياست شد.  ، شورویبا پذيرش رياست مجلس ، ١٩٨٩در سال پريماکوف 
پس از . رسيد ب گ کا به معاونت سازمان ١٩٩١. در سال گورباچوف بود سياسی حزب کمونيست روسيه به رهبری

در سال  پريماکوف. اقی مانددر اين مقام ب ١٩٩۶به عنوان وزير اطالعات منصوب شد و تا سال  فدراسيون روسيه تشکيل
   وزير روسيه بود.  نخست ١٩٩٩تا  ١٩٩٨از سال  و  شد روسيه وزير خارجه  ١٩٩۶

  
اما دکترين وی همچنان شالوده   .گذشتدرمسکو در بيماری پس از يک دوره طوالنی  ٢٠١۵ژوئن   ٢۶پريماکوف در 

 سياست خارجیپريماکوف به پوتين بسيار نزديک بود و بسياری وی را پدر خوانده سياست خارجی فدراسيون روسيه است. 
  پوتين ميدانند. 

  
   های دکترين پريماکوفستون پايه

 
  : خالصه کردتوان به صورت زير آنها را می که   استاصلی دکترين پريماکوف دارای سه پايه 

 

 روسيهشوروی حوزه نفوذ های برخاسته از فروپاشی که جمهوریپافشاری کند  موضوعبر اين د روسيه باي    . ١
همچنين، به تدريج حوزه نفوذ  را سازماندهی و رهبری کند.بکوشد و اين امر  ادغام آنها برایتا حد ممکن  .هستند

 .دهدود را به آسيای مرکزی و خاورميانه گسترش خ
       

ی ترانس هاو سازمان نهادها  و جلوگيری کندگسترش ناتو  ازهمه تالش خود را بکار گيرد تا بايست روسيه می  .   ٢
       .که تحت رهبری اياالت متحده آمريکا قرار دارند تضعيف کند) را transatlanticاتالنتيک (

  
قدرت بتوانند کشورهای قوی ای از مجموعه که در آن باشد  یقطبساختن يک نظم جهانی چند د به دنبال روسيه باي  .   ٣

از رقابت دست تنها با آمريکا خودداری کند و  بايد در اين راستا،  .متحده آمريکا را محدود و خنثی سازنداياالت 
ساير  . همچنين،د سازدتالش کند تا قدرت آمريکا را از طريق همکاری تنگاتنگ با چين و هندوستان محدو

در شورای  را حق وتوی خود ارد و با آمريکا نگاه دو در تنش کشورها را تا حد ممکن در يک فضای خاکستری 
  بکار گيرد.    اهدافامنيت برای پيشبرد اين 
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يک اين دکترين . تدوين شد وزير خارجه روسيه بودکه پريماکوف زمانی  ١٩٩۶ سال درپريماکوف  دکترينمبانی اوليه 
«روسيه  ان تحت عنوان وتمی ،تا پيش از اين دنبال ميکردروسيه ی را که تحول کيفی در سياست خارجی روسيه بود. سياست

پريماکوف سياست  دکترين به اجرا گذاشته شد. تدوين و ه ابتدا توسط گورباچف ک ،شريک استراتژيک آمريکا» خالصه کرد
قرار دارد که در برابر منافع  در مسير ديگری خارج ساخت و آن را   آمريکا» متحد«روسيه  مسيرخارجی روسيه را از 

   .دنکحرکت میآمريکا 
  

  ر شرايط يتغي
  

های  بحران به دليل وضع بد اقتصادی و ياست خارجی روسيه بود. اما س رجدی د چرخشیدکترين پريماکوف ری ظبه لحاظ ن
بود که بتواند دکترين پريماکوف را به اجرا  روسيه عمال در شرايطی ن ٢٠٠٧ سال حدودتا  ، اشی شورویپفرو ی ازشنا

فضای همکاری استراتژيک بين آمريکا و  انستان غو حمله متعاقب به اف ٢٠٠١سپتامبر  ١١واقعه  ،افزون بر اين بگذارد.
  .  ه بودتقويت کرد روسيه را

  
  :ساختعامل اين وضعيت را دگرگون  چهاراما 

  
 پديد آمده بود. در دوره يلتسين روسيه مردم  شديدسرخوردگی و نارضايتی رشد گرايشات ناسيوناليستی که در اثر   .   ١

   
سياست  غيير و ت بازسازی ارتش روسيهبرای را  ویدست در دوره پوتين که بهبود وضعيت اقتصادی روسيه  .   ٢

 . باز کردآمريکا های برای مهار و عقب راندن پيشرویروسيه خارجی 
  
مخالفت بسياری از کشورها از جمله متحدين اروپايی و عرب آمريکا  با که  ٢٠٠٣حمله آمريکا به عراق در سال  .   ٣

  .را آشکار ساختو ظرفيت آن برای خارج شدن از تعادل ی نظام تک قطبی جديد هاضعف  مواجه شد و
 

دادن چراغ نشان لهستان و چک و به دنبال آن برای ساختن سيستم دفاع موشکی در  ٢٠٠٨اقدام آمريکا در سال   .   ۴
           .پيوستن به ناتوبرای  اوکراينسبز به گرجستان و 

  
  .دکترين پريماکوف به وجود آوردفضای مناسبی برای فعال سازی  مجموعه اين عوامل  

  

  نقش گراسيموف
 

به دکترين  معروف )hybrid warfare(استراتژی جنگ ترکيبی  روسيه،کل  ستاد، رئيس  ژنرال گراسيموف ٢٠١٣در سال  
همه   و ميبايست برای کل ماشين دولت تدوين شود جنگ برنامهو  استراتژی، نبنا بر اين دکتري. را تدوين کرد گراسيموف

ترکيبی از گراسيموف استراتژی  . باشنددر خدمت اجرای آن ها همه بخش، بطوری که در بر گيردرا  دولتهای بخش
دولت است که مرزهای بين جنگ و های مختلف بخش  برای کاربرد درو قدرت نرم (قدرت سخت)  نظامیقدرت  هایابزار
  .  اورددائمی به وجود می رويارويی ک وضعيتيو  آميزددر هم می را صلح 

  
قدرت نظامی به نوبه خود   نرم است.قدرت کاربرد موثر ابزار شرط ضروری برای  قدرت نظامیتقويت در اين استراتژی 

تسليحات  اين شامل توسعه است.  روسيهامنيت و استقالل ملی  تضمين نهايیای است که توانايی هستهتقويت  همتکی ب
   کند.ا جبران می های متعارف رنه سالحضعف روسيه در زمي ای تاکتيکی نيز ميشود کههسته

  
های تنش تشديد مانندد، نبکار برده می شو متخاصمنيروی عليه شود که می  یای از تدابيرهدمجموعه گسترقدرت نرم شامل 

تاثيرگذاری بر افکار استفاده از اطالعات و ضد اطالعات برای   حمالت سايبری،نيابتی،  ایهگروهاز  استفادهقومی، 
، نفوذ  های سياسی و اجتماعی راديکالحمايت از جنبش ،های سياسی، اجتماعی و فرهنگیتقويت و تشديد شکاف عمومی، 

  هابزار نرم هنگامی بکار برد .و غيره انتخاباتروند مداخله در ، های سياسی، خريد سياستمداراناحزاب و سازمان در 
در صحنه، پشت سر قدرت نرم  ظامی همواره اما قدرت ن  .باشدپرهزينه و پر ريسک که استفاده از قدرت نظامی  ميشوند

  د. رور داضح
  

ای از تدابير برای عملياتی کردن دکترين مجموعهيک دکترين به معنی دقيق کلمه نيست، بلکه در واقع  فگراسيمودکترين 
گراسيموف از سال  - استراتژی پريماکوف پريماکوف تمايل دارد.که به سمت خوانشی راديکال از دکترين  پريماکوف است

    سياست خارجی روسيه بوده است. یامبنتا کنون  ٢٠١۴
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    ٢٠٢٢تا   ٢٠٠٨ –  مرحله نخست 
  

  ادامه يافت.    ٢٠٢١پايان  آغاز شد و تا ٢٠٠٨پريماکوف در سال  دکترينسيستماتيک اجرای مرحله نخست 
  

، روسيه به گرجستان حمله کرد و کنترل اوستيای جنوبی و آبخازيا را از دست تفليس خارج کرد. در اين  ٢٠٠٨در سال  
  استقالل کردند.  م برخوردار بودند اعالطلبانی که از حمايت مسکو  جدايی مناطق

  
ساختار و  ای را در الحات گسترهص، روسيه به بازسازی و نوسازی ارتش خود پرداخت و ابه دنبال تجربه گرجستان

  کارآمد و به روز سازد. تا آن را  آن به اجرا گذاشتمديريت 
 

موفق شدند با حمايت غرب ويکتور يانوکوويچ،  اوکراينهای مخالف دولت وقت اوکراينی، پس از آنکه ٢٠١۴در سال  
های دونتسک و لوهانسک را از اوکراين جدا کرد و  هايی از استانمسکو بخش، جمهور طرفدار مسکو را ساقط کنندرئيس

  جزيره کريمه را به خاک خود ضميمه کرد.  شبه
  

  .هدف اين اقدام کامال روشن بودبه سوريه اعزام کرد. برای دفاع از رژيم اسد ود را خنيروی نظامی روسيه  ٢٠١۵در سال  
 محدود ساختن قدرت آمريکا در خاوميانهو عقب راندن جلوگيری از به قدرت رسيدن يک دولت طرفدار آمريکا در سوريه، 

اين اقدام   .نيروی تعيين کننده خاوميانه به عنوانتثبيت قدرت روسيه  وی پرش برایک عنوان يک س هسوريه باستفاده از و 
به   روسيه وردهای قابل توجهی برایآ دست ،نسبتا کمی با هزينه و ريسک  تتوانسسبه شده بود که يک ريسک محاروسيه 

  يه بسيار سنگين بود.سورخواه و آزادیگرچه هزينه آن برای نيروهای دموکرات   .ارمغان آورد
  

 هایو پايهگسترش دهد به ميزان چشمگيری در خاورميانه را د  وتا نفوذ خداد موفقيت روسيه در سوريه به اين کشور امکان 
تضعيف رابطه  از  .ه استهای متعددی به اجرا گذاشته شداين سياست در جبههدر منطقه تضعيف کند. را قدرت آمريکا 

يس اوپک پالس  تاس کشورهای منطقه،تسليحات نظامی به فروش  ، تاگرفتهبا ترکيه، عربستان سعودی و قطر  آمريکا
)OPEC +(  و ايفای نقش تعيين کننده در مناقشه  تقويت مناسبات تجاری با منطقهتوليد و افزايش قيمت نفت، برای تنظيم

    .ای ايران هسته
  

ار  و قر  نظامی در سودان، گسترش مداخله نظامی در ليبیاز طريق اقداماتی مانند ايجاد پايگاه در سايه اين تحوالت، روسيه 
   .دامنه نفوذ خود در آفريقا را نيز گسترش داده است ش تسليحات پيشرفته نظامی به مصر،وداد فر

  
های  روسيه توانسته است در آسيای مرکزی نيز موقعيت خود را تقويت کند. روسيه در سه کشور منطقه دارای زيرساخت

  در صد از کل بازار تسليحات نظامی منطقه را در اختيار دارد.  ۶٢قابل توجهی است و نظامی  
  

پس از الحاق  ، ٢٠١۴ها عليه مسکو در سال که تحريماند. از زمانی ای به هم نزديک شده فزاينده  صورت اخير به  دهه چين و روسيه در 
بزرگترين مقصد صادرات   درصد افزايش يافته است و چين به  ۵٠کريمه به خاک روسيه اعمال شد، تجارت دو جانبه دو کشور بيش از  

چند   .افزايش دهندميليارد دالر در سال  ٢۵٠تا رقم خود را تجارت دو جانبه  تا به دنبال آن هستند دو طرف  .روسيه تبديل شده است
صادرات نفت و گاز روسيه به    .قبل از حمله به اوکراين، چين و روسيه شراکت استراتژيک «بدون محدوديت» را اعالم کردند هفته 

های دولتی  بانک  . طور پيوسته افزايش يافته است. روسيه دومين تامين کننده بزرگ نفت چين پس از عربستان سعودی است  چين به 
ين و روسيه اقدام به  چ ٢٠١٠در سال  .تامين مالی کندخود را های نفت و گاز پروژه و ها اند تا زيرساخت چين به روسيه کمک کرده 

در دو     .افتتاح کردند ٢٠١۴استفاده از ارزهای خود برای تسويه تجارت دو جانبه کردند و نخستين خط سوآپ ارزی خود را در سال 
ای هماهنگ شده های جهانی به شدت و به صورت فزايندهدهه گذشته عملکرد چين و روسيه در سازمان ملل و ساير سازمان

  مواضع ائتالف غرب را خنثی ميسازند. و کنند است بطوری که در بسياری از موارد مواضع مشترک اتخاذ می
  

و تجاری بين اين دو کشور يک    یزايش همکاری اقتصاد . افديل شده استتب شريک تجاری مهمی برای روسيه به هند نيز همزمان، 
گذاری دو  سرمايه  ٢٠٢۵قرار است تا سال   ،طبق اعالم دولت هند  .اولويت کليدی برای رهبران سياسی هر دو کشور عنوان شده است

هند به عضويت  ٢٠١۵در سال    .ميليارد دالر افزايش يابد ٣٠ميليارد دالر و تجارت دو جانبه به  ۵٠به يه سهند و رو جانبه 
قدرت   ابرای مقابله ب ،هندوستان-چين-برای ايجاد مثلث روسيهسازمان همکاری شانگهای پذيرفته شد و تالش روسيه 

  وارد مرحله کيفی جديدی شد.    ،آمريکا
  

دستکاری در  ی جمعی برای هاه استفاده از رسان، حمالت سايبری عليه موسسات غربی روسيه برای هایاقدام  ٢٠١۴از سال  
ميزان ، مانند مداخله در انتخابات آمريکا و بريتانيا، به هاآن سياسی  یاهفعاليتو نفوذ در احزاب ، افکار عمومی غرب

           يافته است.   شافزايچشمگيری 
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   نگ اوکراينج، مرحله دوم
  

که   گراسيموف وارد مرحله دوم خود شده است  - ستراتژی پريماکوف، ا٢٠٠٢با تجاوز نظامی روسيه به اوکراين در فوريه 
  باشد. میتر تر و خطرناکبسيار پر ريسک

  
کرد و و حساب شده عمل می کارانه گراسيموف نسبتا محافظه -  روسيه در اجرای استراتژی پريماکوفتا پيش از اين مرحله، 

در  گرجستان گرجستان برای روسيه هدفی آسان بود. به لحاظ جغرافيايی . جستهای سنگين دوری میاز پذيرش ريسک
  .  ضعيف بود و کوچکدر مقايسه با ارتش روسيه بسيار ارتش آن  و نزديکی روسيه قرار داشت

  
از ارتش   اوکراينارتش  گرچهنيز به لحاظ نظامی يک اقدام نسبتا کم ريسک بود.  ٢٠١۴ل  حتی اشغال کريمه در سا

افزون بر اين روسيه از پشتيبانی يک  جمعيت بزرگ روس    جستان بزرگتر بود، اما توانايی مقابله با روسيه را نداشت. گر
  مند بود.  بهره های نيابتی خود در اين کشورگروه قدرت قابل توجهو  اينیاوکر تبار

  
رئيس جمهور اوباما اعالم کرده بود که مداخله  زيرا . نيز نسبتا کم ريسک بود. ٢٠١۵مداخله روسيه در سوريه در سال 

ر اين،  افزون بمحدود خواهد بود و از اين حد فراتر نخواهد رفت. ) ISآمريکا در سوريه به مبارزه عليه دولت اسالمی (
  . داشتدر بر ی اندک مخاطراتمداخله نظامی روسيه عمدتا متکی بر نيروی هوايی بود و برای نيروی انسانی ارتش روسيه 

  
ده ادر واقع به جهان اعالم کرد که برای پيشبرد سياست خارجی خود آم، روسيه  ٢٠٢٢به اوکراين در فوريه حمله اما با 

  با کمک غرب ، ارتش اوکراين٢٠١۴غال کريمه در سال  پس از اش تر است.هزينهسنگين تر و پرهای بسيار پذيرش ريسک
عليه روسيه  به شدت اشغال کريمه افکار عمومی جهان را همچنين، ه ميزان قابل توجهی بازسازی و تقويت شده بود. ب

بريتانيا نيز   در انتخابات آمريکا و ن دستکاری در افکار عمومی غرب و مداخالت آاقدامات روسيه برای برانگيخته بود. 
تجاوز نظامی روسيه به روشن بود که کامال در چنين شرايطی، غرب را عليه روسيه بسيج کرده بود.  عمومی رکافا

      غرب مواجه خواهد شد.  با واکنش بسيار شديد اين بار اوکراين 
  

  گراسيموف  - استراتژی پريماکوف های ضعف
  

ی هاو محدوديت هاضعف  ٢٠٢٢به اوکراين در فوريه  و حمله نظامی آن ٢٠١۵در سال  سوريه  در مداخله نظامی روسيه
تا روسيه به اندازه کافی قوی نيست و توان اقتصادی  قدرت نظامی گراسيموف را آشکار ساخت.   - پريماکوفاستراتژی 

به آن نوع صلحی که مد نظرش بود  روسيه نتوانست سوريه، در  .جامه عمل بپوشاندتماما ی خود هاخواستبه روسيه بتواند 
جنگ اوکراين . يل کنددتب خاورميانه هژمون قدرت  بهخود را  بتواند و فاقد منابع اقتصادی و نظامی الزم بود تا دست يابد 
  . ساخته استبيشتری آشکار بسيار صراحت و شدت با را ها ها و محدوديتاين ضعف 

  
گيرند. بدر تنش قرار با يکديگر توانند می گرايش متفاوت وجود دارد که دو در رابطه با سياست خارجی  ،جامعه روسيهدر 

از  شوروی، با توجه به تجربه تاريخی  است. از سوی ديگر،جامعه روسيه خواهان بازسازی اقتدار جهانی روسيه  از يکسو، 
بخش بزرگی از منابع اقتصادی خود را  آماده نيست و بيافتد   تسليحاتیدوباره در دام يک مسابقه روسيه اين هراس دارد که  

  دشوارهای يکی از چالش  خواننا همگرايش دو بين اين موثر  لتعاديک ايجاد نظامی کند. های بلند پروازی صرف 
  است. گراسيموف  -استراتژی پريماکوف 

  
توانسته بود بين اين   ،ريسکهزينه و پر پر بسيار از اقدامات  خودداری با  ،سياست خارجی روسيهتا پيش از جنگ اوکراين، 

           زده است.اين تعادل را بر هم  اوکراين جنگاما برقرار سازد.  روسيه ش تعادلی مورد قبول جامعه دو گراي
 

  چشم انداز آينده 
  

به سمت  فزاينده یبا سرعت و به صورت دپيشبرد سياست خارجی خودر روسيه شواهد موجود حاکی از آن است که 
جنگ سرنوشت . خواهد بودروند برای صلح جهانی پر مخاطره اين بی شک  .می رودتر و پر هزينههای پر ريسک تر اقدام 

  ايفا کند.  روند چشم انداز اين  رد ایتعيين کنندهنقش تواند میيابد پايان چگونه و اينکه اوکراين 
  

اين جنگ به زيان روسيه  چنانچه  ،در يک نگاه کلیتوان سناريوهای متعددی تصور کرد. میجنگ اوکراين سرنوشت برای 
و دست کم با   آن بازنگری کندروسيه ناچار خواهد شد در استراتژی سياست خارجی خود و چگونگی اجرای تمام شود، 

و  روسيه برای پذيرش هزينهو ظرفيت تمايل آن را پی گيری کند. از سوی ديگر، موفقيت پوتين احتياط بسيار بيشتری 
در نوشته موجود خواهد بود که تحوالت دارای پيآمدهای مهمی برای نظم جهانی اين  خواهد برد.باال  رابيشتر  هایريسک

 بعدی به آنها خواهيم پرداخت. 


