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به"هجومي"جي به يك سياست خار 2008 تا 2006سال هاي دولت روسيه در  نسبت
را نگارنده.روي آوردغرب  احساس خطر در مرزهاي"در در تحليل چنين رفتاري، عامل اصلي

تر"اروپايي روسيه  از نگاه اروپايي استراتژيك، به مخاطره افتادن جدي موازنهو به بيان روشن
و ده است تا در چارچوب نظريه سازه انگو كوشش نمو كرده جستجو،مقامات روس اري به عوامل

 با طرح مسائل مهم سياست براي اين منظور،.دشدن سياست خارجي روسيه بپردازداليل هجومي 
 مفهوم، اهميت2008 تا 2006 آن در سال هايو وضعيت هجوميخارجي روسيه در ده سال اخير

و موضوعموازنه اروپايي را ده اين سپر موشكي امريكا را به عنوان عامل اصلي برهم زنن ارائه
. بررسي نمايدوضعيت

:واژگان كليدي

، روپا،اروسيه، سياست خارجي،  موازنه قدرت، سپر دفاع موشكي امريكا
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 مقدمه
هابا تحول نگاه مقامات شوروي در در1980ي آخر دهه سال بسياري از مواضع سخت،

و مسالمت جويانه در  و سياستي نرم به عمل آمد ارتباط با غرب دوره جنگ سرد تجديد نظر

و سپس روسيه جديد  هادر پيش گرفته شد و درگير در بحران هاي پس از 1990ي دهه سال

نو.ي بلند براي ادغام در غرب برداشتيهافروپاشي امپراطوري، گام در اوان دهه نخست سده

ازو  به تعبير اتوفون هابسبورگ فيلسوف اتريشي، گيجي پس از امپراطوري وضعيتبا خروج

 در صحنه بين الملليترو متعادلتر سياستي عملگرادولت جديد والديمير پوتين،)208اربان،(

حملهازپس اما.هاي دوره بوريس يلتسين كمتر نشاني ماندنشينيكه از عقبدر پيش گرفت

به عراق در  به ويژه در 2003آمريكا و سپس موج انقالب هاي رنگي در مناطق پيراموني

و هجوميس شاهد 2008 تا 2006 هايسال  از ياست خارجي پرخاشگر، تند، جسور، گستاخ

و اين موضوع به امريكا طرف اين دولت بوديم وبسيار پررنگ نسبت تر بود تا آنجا جدي تر

از كه  در مورد آن كشور"رايش سوم"و"گرگ درنده" واژه هايي چون رئيس جمهور روسيه

واستفاده باهاي دفاع موشكيرار سامانه استقموضوع كرد "بحران موشكي كوبا" در اروپا را
مي. مقايسه دانست قابل و حمله توان از همچنين به نشانه گيري دوباره موشك ها تهديد

واحتمالي به اروپا، از سرگيري فعاليت هاي نظامي دوره جنگ سرد پس از دو دهه تعطيلي 

به عنوان مصاديق اين سياست خارجي هجومي سرانجام، شدت عمل در بحران استياي جنو بي

و واقعيت اين امر چيست؟ اما چرا چنين اتفاقي افتاد.ياد كرد

و به مفاهيمي چون كردهبسيارهاي بحثباره در اين در غربتحليل گران مختلف اند

، پوتينيسم، ناسيوناليسم روسي، نوامپرياليسم روسي، قدرتمندي روسيه، ضعف تدريجي امريكا

و احساس هويت دوباره اشاره كرده اند  در روسيه هم بيشتر روي اقدامات.خودآگاهي جديد

و بازگشت به و پايان ناپذيرغرب براي محدودسازي روسيه، احياي قدرت روسيه خصمانه

به دشمنان اين كشور تاكيد  و نيز تدابير پوتين براي پاسخ موقعيت يك قدرت بزرگ جهاني

مي اما آيا. شودمي هر. توان با اين مفاهيم توضيح دادواقعيت امر را چه به نظر نگارنده، اگر

مي تواند تحليل و برخي زواياي موضوع را بكاود، اما عامليهايك از اينها ي مفيد ارائه كند

و يا مطامع خارجي اصلي را بايستي  فراتر از عوامل صرف شخصيتي، قدرتمندي، ضعف

مي.نگريست راتاز اين منظر و دليل اصلي مساله احساس خطر در مرزهاي" در وان ريشه

به بيان روشن"اروپايي روسيه از"به مخاطره افتادن جدي موازنه اروپايي"تر،و سال60 پس

اي اندازي دوره، روسيه قصد راهدر چارچوب چنين تحليلي.دكراز نگاه مقامات روس جستجو 

وجديد از رقابت و اظهارات مقامات هاي جهاني را ندارد  با مطالعه اسناد استراتژيك اين كشور

حفظ مساله توان به يك سياست خارجي مقابله جويانه بين المللي رسيد بلكه صرفاً آن نمي
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كه. است مطرحنوعي تعادل در مرزهاي اروپايي هاي جغرافيايي، به علت پيچيدگيمرزهايي

و نظامي،  ميتاريخي، قومي، مذهبي  دقت طبعاً. ان دو طرف روي آن وجود ندارداتفاق نظري

و درك درست چنين موضوعيچنيندر تر از منافع منطقييفهممي تواند براي فرضيه اي

و  و غرب سياست خارجيملي ايران . مهم را روشن سازدي نكات آن در ارتباط با روسيه

 هجومي شدن سياست خارجي دولت ها
گرايان به رجي كشورها، مي توان از نگاه واقعبراي فهم علل هجومي شدن سياست خا

آن عواملي چون قدرت ملي و افزايش و گسترش نيزوو تالش براي كسب، حفظ گرايي

و تالش الزامات ساختاري نظام بين طلبي ناشي از آن، جاه و نقش و شكاف ميان قدرت المللي

يكو يا جلوگيري از افونقش كشور به قدرت موجود براي رساندن  و سر انجام احساسل هر

و كوشش براي نشان دادن قاطعيت در كاربرد قدرت در دفاع از و تهديد امنيتي شديد خطر

و منافع خود اشاره كرد ، براي فهم چنين از چشم تحليل گرايان سياست خارجي.امنيت

به سراغ كه بيشتر و گيران دولتتصميم وضعيتي بهتر است و فرديها برمعوامل رواني  وثر

و گفتمانايدئولوژي، نگرشماهيت، تصميمات آنها ، نيازهاي داخلي، بر دولتهاي حاكمها

و فرهنگ ملي و از اين دريچه به افكار عمومي، نوع نظام سياسي، ساختارهاي حكومتي رفت

و عوامل تحوالت حاد در سياست خارجي يك كشور نگريست  اما.)Hill,219( داليل

و درك جايگاه اين عوامل)سازه انگاران(گرايان تكوين با ضمن پذيرفتن اهميت اين متغيرها

از جمله بحران هويت، عبور از بحران(هويت دولت ديگر چونيعوامل به ناكافي دانستن آنها

به خودآگاهي جديد و رسيدن و تركيب عناصري)هويت ، تفسير تاريخي واقعيت هاي امروزي

مي) رهاي تاريخيبازپيدايي تحقي(چون تاريخ از اين. كنندو ژئوپليتيك آسيب پذيري اشاره

به همراه واقعيت هاي موجود  و هويت(نگاه، وجود ذهنيت تاريخي تواندمي) تركيب امنيت

به  رارو آوردن و.به خوبي تحليل كند در مقاطع خاصسياست خارجي هجومي هويت ملي

و نقش ملي  س(خاطره هاي تاريخي، رسالت آن) نتيعالئق از) ژئوپليتيك(و جايگاه مي تواند

كه ستيزه و تعامالت بين المللي، هويتي را براي دولت ها ترسيم كند جو يا فيلتر تفسير انساني

و البته در اين ميان نقش ساير بازيگران در احياي آن خاطره اريخيتهاي همكاري كننده باشد،

ه اين عوامل، شرائط را براي يك سياست در واقع، مجموع.و ظهور آن تجربيات كم نيست

به انتخاب براي ايفاي و سياستمداران در چنين وضعيتي دست خارجي آرام يا تند فراهم آورد

و در ارتباط با  كه خواه ناخواه در حياتي ترين نقطه ژئوپلتيك كشور، مي زنند؛ نقشي نقش ملي

خ مي و سرنوشت ملي رقم . (Kubalkova,6-7) وردمهم ترين كشورهاي موثر بر حيات
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به اتفاقات كوشش شده است تا از منظر،در اين مقاله  درك دولتمرد امروز روسي در نگاه

و تفسير آن از طريق بازخواني حوادث تاريخي دو سده اخير و داليل محيطي به عوامل

در خودبه"موازنه"اگر چه مفهوم. پرداخته شود اين دولتهجومي شدن سياست خارجي  خود

كه منظور از و ساختاري قرار مي گيرد، اما از آنجا  موازنه"چارچوب انديشه هاي واقع نگر

از"اروپايي و اروپايي، بلكه وضعيت رواني ناشي نه صرف وضعيت قدرت دو طرف روسي ،

و اثرگذاري طرف و بازسازي بود يا نبود آن، حضور ها در قلمروهاي نزديك به يكديگر،

و جنگ هاي گذشته استپذيريت در بستر آسيبمفهومي نوع تعامال در.ها  از اين رو، بيشتر

كه ساختارها را فراتر از عوامل انديشه. هاي تكويني قابل تحليل استچارچوب انديشه هايي

و بين االذهاني را نيز وارد كار مي و ساختارهاي ذهني نكته مهم در اين نگرش.كنندمادي برده

كهاآن به براي تحول ست و تبديل آن از يك سياست معتدل  سياست خارجي يك كشور

و تفسيربه تهديدزا، بايد مشاهده عوامل عيني سياستي تندتر، عالوه بر آن دولتمردان تعبير

و انفعاالت كشور از رفتارها، به بيان روشن.دكرو عوامل عيني در طرف مقابل نيز توجه فعل

گرا يا هاي واقعها نه در مقابل نگرشار خارجي دولتگرا براي تحليل رفتنگرش تكوين تر،

مي روداآرماني بلكه در تكميل آنه . بكار

در ده سال گذشتهمسائل سياست خارجي روسيه
، مهم ترين مسائل بين المللي براي2008 تا 2000در دوره رياست جمهوري پوتين از سال

اي كره ان، جنگ عراق، پرونده هستهجنگ افغانست: سياست خارجي روسيه عبارت بودند از

اي جمهوري اسالمي ايران، مساله صلح خاورميانه، انقالب رنگي در شمالي، پرونده هسته

و چك و سرانجام سپر موشكي در لهستان و كوزوو و اوكراين، مسائل مولداوي از. گرجستان

م ارزبميان ده مساله به و پنج مورد دوم به آسيا كه در ور، پنج مساله نخست وپا مربوط هستند

.كنممورد آنها بحث مي

به2001در سال،در موضوع افغانستان  رئيس جمهور روسيه از جنگ امريكا با طالبان

هاي تندرو اسالم گراي درون كشور عنوان فرصتي براي ضربه زدن به ژرفاي راهبردي جريان

ك و به صراحت اعالم كرد از"هو نيز در حوزه پيراموني بهره جست مي تواند فضاي امريكا

و كشورهاي سي و البته هنوز)146 كرمي،("اس براي جنگ با تروريسم استفاده كند.آي.روسيه

با. كندهم روسيه از عمليات ناتو در افغانستان حمايت مي در حقيقت، روسيه هيچ مشكلي

د و در نشست روساي جمهور دو كشور  2009ر تابستان امريكا بر سر مسئله افغانستان ندارد

به عمل آمدخصوصدر مسكو نيز توافقات مهم در درگير بودن از نگاه مسكو،. افغانستان

كه بعضا در ايران مي و حتي تحليل هايي كه امريكا امريكا در افغانستان هيچ ضرري ندارد شود
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ن.در افغانستان به دنبال مهار روسيه است نزد مقامات روس خيلي قابل درك نيست ه اين مگر

و به ازبكستان، قزاقستان  است كه در صورت قدرت يابي طالبان در افغانستان،دامنه اين جريان

و منطقه قفقاز شمالي در روسيه كه عمدتا مسلمان هستند كشيده مي .شودمناطق مركزي روسيه

 به عنوان 2003 خالف افغانستان، اما مسكو جنگ امريكا با حكومت عراق را در سالبر

و سلطه بر منابع انرژيبهانه" و در اوان كاركر قلمداد"اي براي گسترش قلمرو استراتژيك  ده

و چين كوشيد و آلمان از. چنين اقدامي شوداز تا مانعبا همكاري فرانسه اما پس از عمليات،

و حتي در جريان نشست هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد با مخالفت دست برداشته

و تاكيد بر اشتباه بودن عمل امريكا بسنده كرده امريكا همكاري كر به اظهار نگراني و صرفاً ده

حدر.تاس به دنبال بستن قرارداد هاي نفتي با دولت جديد عراق هستنداحال .ضر نيز روس

از.دكراي كره شمالي، مسكو تا مرحله اي از پيونگ يانگ حمايت در پرونده هسته اما پس

و در پرتاب موشكاقدامات تند كره شمالي  آزمايش هسته اي، بتدريج تغيير جهت انجامها

به همكاري با آمريكا و اين كشور را عمالً ناگزير از.دكرداده موضع مسكو در طول بحران،

و سپس فشار بر  به موضع مخالفت با اعمال فشار جدي امريكا حمايت تلويحي از كره شمالي

و فصل موضوع تغي و در حال حاضر، روسيه)154-153همان،(ير جهت داد كره شمالي براي حل

و براي روس ها وجود يك كره شمالي هسته در ديگر درگير موضوع كره شمالي نيست

مي شوديمرزهاي شرقي اين كشور موضوع . خطرناك تلقي

 شوراي حكام آژانس ايران همچنان روي ميز جمهوري اسالمياياما پرونده هسته

انبين و شوراي امنيت سازمان ملل متحدرژي هستهالمللي و مقاومتاي هاي روسيه براي است

اين كشور. جلوگيري از تسريع روند اقدامات در چارچوب مواد منشور ملل متحد ادامه دارد

همراه با چين توانسته است حركت شورا را بجاي روند ماده به ماده، در طول مواد منشور ملل 

ماما. تر كندمتحد آرام و موضوعات ميان كشورهاي ورزب طبيعي است مجموعه اي از مسائل

يكي از آنهاست و پرونده ايران صرفاً  روسيه در چارچوب حفظ بازارهاي)71شوري،( وجود دارد

و جلوگيري از تضعيف حاكميت هاي ملي از سوي اقدامات و همكاران منطقه اي خارجي

ايكجانبه امريكا در خارج از چارچوب نهادها ز اقداماتي بين المللي، كوشيده است تا مانع

و آن را تا حدودي محدود سازدتند مورد نظر امريكا شد  از سوي ديگر، با تاكيد بر رعايت.ه

و، خواسته استايران همواره از تي،.پي.معاهده ان همكاري بيشتر با آژانس انرژي اتمي

همواره خاطر نشان ساخته اند آنها.دداشته باشرعايت قطعنامه هاي شوراي امنيت ملل متحد 

به وسيله اجماع اعضاي ديگر محدود مي و از سخنان اخيركه ظرفيت مقاومت آنها  شود،

ورئيس ميجمهور و وزير خارجه آن كشور كه مسائل موجود در روابط مسكو توان دريافت

و  في مابين قابل حل و غرب، در مسير تعامالت و بطور كلي مسكو .استفصل واشنگتن
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ها با وجود حضور در نشست چهارجانبه، اما روند صلح خاورميانه نيز روس در ارتباط با

و مخالف  و غرب در موضوع صلح خاورميانه نبودهاساسي هيچ گاه مدعي در. اندامريكا حتي

بحث دولت جديد فلسطين نيز با وجود برقراري تماس با رهبران حماس، اما هرگونه حمايت 

واقع، روسيه ضمن حفظ روابطدر.نداهدكر را در روابط منوط به شناسائي اسرائيلو پيشرفت

و محافظه كارانه اتخاذ  دركربا بازيگران رسمي مساله خاورميانه، موضعي معتدل و يهاسالده

.بوده است) پس از تركيه(گذشته، اسرائيل دومين شريك تجاري روسيه در منطقه خاورميانه

و فوريت جدياما بر خالف تر موضوعات باال، برخي موضوعات هستند كه از اهميت

م و اصال با مسائل گانه كه تر، مسائل پنجبه بيان روشن. ور قابل مقايسه نيستندزببرخوردار بوده

به موقعيت بين كه هستنالمللي روسيه مرتبطاز آنها ياد شد بيشتر د، اما مسائل ديگري هستند

و  ميامنيت ملي روسيه و حياتي اين كشور را درگير و چون اين مسائل در منافع آني كنند

مي درون منطقه اولويت اول سياست خارجي روسيه و رويدادهاي مربوط رخ دهند با اتفاقات

و داعيه.هاي دورتر تفاوت اساسي دارندبه اولويت به يكي از اين مسائل، گرجستان هاي آن

 كه انقالب رنگي در 2004از سال.گرددنيتي ناتو برميعنوان داوطلب عضويت در پيمان ام

و نيروهاي طرفدار غرب قدرت را بدست آوردند، روسيه كوشيد تا به گرجستان پيروز شد

به سمت غرب كند نمايد  مياشكال مختلف حركت آنها را ازكه در اين رابطه  اقدامات توان

و نيز اس بويژه در قيمت فروش انرژي.آي.روسيه براي اقتصادي كردن روابط با كشورهاي سي

به خود.قطع صدور گاز در ماه ژانويه ياد كرد و تفليس گاه رنگ امنيتي مسائل ميان مسكو

به ناتو  به پيوستن و آخرين مورد آن راي مردم گرجستان و اقدام نظامي تفليس براي گرفته

و شناسايي است و پاسخ نظامي شديد روسيه و ابخازيا الحاق استياي جنوبي قالل استياي جنوبي

و. بود2008از طرف مسكو در تابستان  اين موضوع با مانور ناوگان نظامي ناتو در درياي سياه

از. نشيني نيروها خاتمه يافتسرانجام عقب اما نخستين كاربرد نيروي نظامي روسيه خارج

به يكي از متحدان غرب در دوره بيست سال و حمله نظامي ه پس از جنگ سرد مرزهاي كشور

.)23واعظي،( بود

به مورد گرجستانا بي شباهت و مسكو نيز و مشكالت ميان كيف نقالب رنگي اوكراين

و نيزدر جريان رفراندوم پيوستن به ناتو. نبوده است اكثريت مردم بر اين موضوع تاكيد كردند

به سوي كيف ناتو، موشك هايشدرروسيه نيز تهديد كرده در صورت عضويت اوكراين   را

و گرجستان قرار داشتن آنها در كنار درياي سياه. نشانه خواهد رفت يك ويژگي مهم اوكراين

.است) در صورت پيوستن آذربايجان به آنها(و تكميل خط محاصره روسيه از بالتيك تا خزر 

به عنوان يكي از مسائل مهم كه اوكراين نيز همچنان  در دستور از اين رو مي توان انتظار داشت

و شكست نامزدهاي 2010اما نتايج انتخابات زمستان. كار سياستگزاران مسكو باقي بماند
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.برطرف كرده استدر مورد اوكراين مسكو را هاي از نگراني مهميبخش طرفدار غرب فعالً
كه روسيه بدون روسيه را با اين استقالل اوكراين،به تعبير زادوخين،  پرسش روبرو كرد

چه چيزي خواهداوكرا و بدون تاريخ اوكراين .)203زادوخين،( بود ين

كهيمولداوي سرزمين و روماني است هاي در سال گرا غرب نيروهاي كوچك ميان اوكراين

باخير بر آن حكومت كرده هاي روس(خاطر وجود منطقه خودمختار پري دنسترويهه اند، اما

ر) ساكن در مولداوي و با خطر تجزيه روبروستهمواره در معرض فشار اين. وسيه قرار داشته

و اروپا  و اوكراين عرصه اي براي رقابت روسيه كشور نيز از بسياري جهات همانند گرجستان

يكي از پايگاه و هنوز هم و محل كشمكشاي نظامي روسيه در آنجا مستقرهبوده است  بوده

و اتحاديه اروپاست .ميان روسيه
زوو با وجود ديرپايي تاريخي، عمالً از زمان استقرار ناتو در سال اما مساله استقالل كو

و براساس گزارش نماينده سازمان ملل متحد در سال 1999 ، بحث استقالل2007 شروع شد

و مسكو تهديد به وتوي آن انتخابات صربستان نيز نوعي.دكرآن در شوراي امنيت مطرح

ش مي و واشنگتن تلقي به زيانزورآزمايي ميان مسكو در انتخابات. روسيه رقم خوردد كه

به استقالل  به عبارتي، كوزوو يك قدم و صربستان، بوريس تاديج نامزد غرب گرا پيروز شد

تاديج مايل است در ازاي. نزديك گرديد) حتي بدون راي شوراي امنيت سازمان ملل متحد(

ت به رسميت بشناسدپيوستن صربستان به اتحاديه اروپا، استقالل كوزوو را به از. دريج پس

به رسميت شناختن آن از سوي غرب، روسيه از 2008اعالم استقالل كوزوو در سال  و

و تهديدهايي را نيز مطرح اين استقالل شناسايي اهميت موضوع.ه استدكرخودداري كرده

آكوزوو از  به عنوان جانشين اصلي ، صربستان نيز ، با آنجاست كه با فروپاشي يوگسالوي ن

به عنوان حوزه نفوذ و با استقالل يك كشور مسلمان، منطقه بالكان تجزيه ديگري روبرو شده

براي روسيه بسيار دشوار در واقع،.شودسنتي روسيه بيش از پيش از حوزه منافع آن دور مي

كه از  .)225همان،( بخشي از ميراث ملي خود دست بكشداست

و واقعيت ها آنچنانكه گفته شد، كه پرونده كره شمالي، پرونده ايران حكايت از آن دارد

مي يابند  به كشورهاي ديگر ارتباط كه بيشتر و اسرائيل موضوعاتي هستند مساله صلح فلسطين

و  مي يابند و هژموني امريكا اهميت و يكجانبه گرايي و براي روسيه از جهت بازار، حوزه نفوذ

به صورت مستقيم رو"كمتر مي"سيه امنيت ملي . سازند را خدشه دار

و در نتيجه در پس، در حقيقت در پنج مساله آسيايي، روس ها حساسيت كمتر داشته

و مشاركت با غرب راحت تر عمل كرده اند با. همكاري در حالي كه، در مسائل مرتبط با اروپا

به عمل آورده اندكرحساسيت بيشتر برخورد  و در نتيجه، مقاومت جدي تر ها يشتر واكنشب. ده

و رفتاري نيز پس از تحوالت مرتبط با اين مناطق بوده استو تندي در ميان.هاي اعالمي
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و قلمرو درياي بالتيك تا درياي سياه نيز موضوع سپر مسائل مرتبط با مرزهاي غربي روسيه

و فوريت امنيتي به مراتب بيشتر برخوردار بوده است .دفاع موشكي از حساسيت

هجر و قدرتمندانه روسيهفتار  2008 تا 2006 در سال هاي ومي
و حمله نيروهاي به خاطر مسائل مربوط به بحران كوزوو و روسيه كه روابط امريكا

 تيره شده بود پس از وقوع1999به صربستان در سال) ناتو( سازمان پيمان آتالنتيك شمالي

د2001 سپتامبر11حادثه و پوتين از نخستين با بهبود يافت كه براي مبارزه ولتمرداني بود

به افغانستان  و به قطعنامه شوراي امنيت براي صدور مجوز حمله تروريسم اعالم همكاري كرد

به ميان2003هاي دو كشور تا زمستان همكاري.راي مثبت داد كه بحث حمله امريكا به عراق

به اقدامات. ادامه داشت،آمد به از اين زمان بدگماني دولت روسيه و  واشنگتن افزايش يافت

شدويژه با آغاز موج انقالب و سپس در اوكراين تندتر اما با طرح.هاي رنگي از گرجستان

و گام هاي بعدي براي عملياتي مساله استقرار سپر موشكي در جمهوري و لهستان هاي چك

و كردن آن، به وخامت گرائيد ت روسي از مقاماو بي سابقه واكنش هاي تند روابط دو طرف

شد2007 فوريه10زمان نشست امنيتي مونيخ در را" پوتين. آغاز استفاده لگام گسيخته از زور

را"الملليدر مناسبات بين و آن عاملي براي تشويق ديگران به تالش براي"، نكوهش كرده

كه پس از فروپاشي ديوار. دانست"دسترسي به جنگ افزارهاي كشتار جمعي او اشاره كرد

مي"رلين،ب خطاكنون برخي كشورها و ديوارهاي جديد جداكنندهكوشند  بر ما تحميل ها

مي": او گفت".نمايند و بدون اينكه به حرف كسي گوش رفيق گرگ ما چه چيز را بخورد داند

مي كندكند طعمه .)ir.baztab.wwwand,eu.taragi.www("هايش را پاره

كه پس از آن، روسيه مجموعه و شدت عمل اي از اقدامات را انجام داد نشان از جديت

ميتبرادر اين.كرملين در پاسخ به شرائط جديد بود  نصب پرچم توان از كارهايي چوناط

و پرواز بمب  هاي افكنروسيه در بستر درياي قطب شمال، برقراري پروازهاي تجسسي

برهسته و ، تهديد پايگاه دريايي تعطيلياي پس از دو دهههاي هستهقراري گشت زيردريايياي

و پايگاه هاي روسي از طريق انجام از سوي جنگندههاي ناتو در شمال اروپاامريكا در گوام

، در مناطق مرزي نزديك اروپا، برپايي سامانه هاي دفاع موشكيو پرواز بر فراز آنهارمانو

و موشك، شليك موشك به گرجستان، اعالم گونهاعالم آغاز ساخت هاي مختلف رادار

و نشانه روياستقرار موشك به سمت اروپا، خروج از پيمان كنترل آنهاها در بيلوروس

به لهستان،تهديد متعارف اروپا، نيروهاي و احتمال حمله  چك

 حتي. امريكا ياد كردهاي موشكيدر صورت استقرار سامانه (www.irandiplomacy.ir)وكراينا

كه ارتش رئيس ستاد مشترك در صورت ادامه موضوع سپر موشكي، روسيه"روسيه اعالم كرد
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و آمريكا وارد جنگ خواهد شد "احتماالً با اروپا (www.agahsazi.com) پوتين نيز نصب

ش.كرد مقايسه 1960هاي دفاع موشكي را با بحران كوبا در دهه سامانه رائطي بود همه اينها در

 اي از مسائل چون مبارزه با تروريسم، كنترل گسترشكه امريكا نيز به خاطر مجموعه

و فصل بحرانآوريفن و حل بيهاي غيرمتعارف المللي به همكاري هاي روسيه نيازنهاي

مي.داشت به ارتش گرجستان در اما توان از پاسخ نظامي گسترده در حمايت از استياي جنوبي

.به عنوان اوج هجومي شدن سياست خارجي روسيه ياد كرد2008تابستان 

طي سال هاي و 2010تا1991در واقع، با نگاهي به سياست خارجي روسيه  مي توان فراز

در1990هاي آن را ديد كه از يك سياست منفعل در دهه نشيب هاي سالبه يك سياست فعال

به تدريج فعال تر شده ودر سال هاي2003 تا 2000 و سپس  شديدا2008تا2006مي رسد

مي.) Mankoff,124 and Cohen,1( گرددهجومي مي به مصاديق ذكر شده در باال توان با نگاهي

كه  و دريافت به نفس و فراتر از اعتماد و تند اين رفتارها از يك سياست خارجي هجومي

و بررسيگران به بسياري از تحليل.ي كشورها حكايت دارندفعاليت عاد  اين وضع پرداخته

و جسور روسيه را با مفاهيم مختلف تحليل  سياست خارجي فعال، قدرتمندانه، گستاخ

به. اندكرده و يا برخي و سر سختي او قدرت حاصل از درآمدهاي" اراده شخص پوتين

رشد قدرت نرم افزاري"،"اعتماد به نفس اقتصادي"اي عده.) (Cohen,3داندهكر اشاره"انرژي

به.اند را مطرح كرده"رو تهديدهاي امنيتي پيش"و"روسيه و مشكالت"ديگران نيز  ضعف

و فهم همدالنهاما (wallander,108) اشاره مي كنند"امريكا از با مرور در تاريخ روسيه تر

يااظهارات مقامات روسي مي كهتوان در مي واقعيتفت در.دهدها از داستان ديگري خبر

ميهاي اصلي اين سياستواقع، دقت در شاخص وها نشان كه طيفي از اظهارات  دهد

فنهاي تند ديپلماتيك تا آزمايشبيانيه هاي نظامي، انجام عمليات استقرار نظامي، آوريهاي

و دريايي نمايشي مانورهاي نظامي، گشت به جنگ در هاي هوايي و سرانجام اقدام و اطالعاتي

و هجومي فراتر از و از يك آمادگي جدي براي اقدامات تند دفاعي دستور كار قرار داشته

. حكايت دارد2005 تا 1985وضعيت منفعل دهه گذشته وحتي از سال هاي 

 اهميت موازنه اروپايي براي امنيت ملي روسيه
ر و سياست و هستاروپا براي فرهنگ، هويت جايگاه. وسيه يك عامل بسيار اساسي بوده

و توسعه"اروپا براي روسيه در دوره هاي مختلف همواره ميان  دشمن"يا"الگوي فرهنگ

هاي سياست خارجي روسيه نيز اغلب بر موازنه قدرت بنديصف. در نوسان بوده است"ملي

كه":مي گويد الوروف وزير خارجه روسيه (fawn,1 ). اروپايي موثر بوده است  تا زماني

به عنوان بزرگ ترين كشور اروپا، جزو طبيعي روند اروپايي نشود، وحدت كامل قاره روسيه،
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".ما حاصل نخواهد شد (www.russiran.ru,feb2,2008 ) خاطر غيرقابل دفاع بودن مرزهايهب

ك و سوئدي ها را تجربه از نگاه. رده بوداروپايي روسيه، اين كشور قبالً حمالت فنالندي ها

و تسلط بر اروپا ها، منظور از موازنه اروپايي، روس آنيبرتري ا قرار گرفتن در حالت تعادل با

و اشغال نشوند هاي ها در وضعيتدر دو سده گذشته، روس. است تا دچار وضعيت تحقير

.اندمتفاوت نسبت به اروپا قرار گرفته
،)1814تا1812(توان حمله ناپلئونميباره ايندر: دوره عملي شدن تهديدات اروپا) الف

و عثماني در سال ها، حمله آلمان1854-6هاي اشغال شبه جزيره كريمه توسط بريتانيا، فرانسه

زد1944 تا 1941و سپس1918 تا 1914در سال هاي ها نه ها، روسدر اين دوره. را مثال

هاي مهاجم تا مسكو نيز پيش دادند بلكه ارتشتنها مناطق بالتيك تا درياي سياه را از دست

به آتش كشيد و ناپلئون حتي اين شهر را ها، روسيه با بحران در بسياري از اين شكست. رانده

و در  . ده استكرهاي گزاف پرداخت پيروزي نيز هزينهزمانهاي داخلي نيز روبرو شده

ميالورف وزير خارجه روسيه به يادآوري تحقير روسيه در جر در اين. پردازديان بحران كريمه

و بريتانيا در شبه جزيره كريمه در سال   كنگره صلح 1856بحران، با پياده شدن نيروهاي فرانسه

كه طي و روسيه را مجبور ساختند تا سرزمين كناره غربي رود دانوب را پاريس برگزار شد

س1829-30جنگ  به خاك خود منضم به مولداوي در حمايت از استقالل طلبان اخته بود،

ك از.دنواگذار و پس همچنين روسيه مجبور شد در درياي سياه نيروي دريايي نداشته باشد

كه روسيه درگير بحران ص نقيب(شدگسترده هاي داخلي اين بود ص37زاده، .)94و مستقيمي،

ا: وضعيت تعادل)ب روپا قرار گرفته روسيه در مواردي نيز در يك وضعيت نسبتاً متعادل با

و جدي نبوده اند و 1811 تا 1733هاي سال.و دو طرف هيچ كدام براي ديگري تهديدي عيني

. را شايد بتوان مهم ترين سال هاي تعادل ميان دو طرف به شمار آورد2000 تا 1991
، برتري اروپايي-وضعيت در روابط روسي از نگاه مسكو، بهترين: وضعيت برتري)پ

و 1848 تا 1814 سال هايدر ارتباطدر اين.تروسيه اس  كه مسكو به عنوان منجي اروپا

و سپس نظام و مسيحي از دست فرانسه انقالبي جلوه گر شد كه1991تا1945هاي پادشاهي

و نيم ديگر را گروگان نگه داشته بود، مهم ترين مصاديق روسيه بر بخشي از اروپا تسلط يافته

مي باشند .آن
هاي، اولويت2008و نيز سال2000 در سال"تدبير سياست خارجي روسيه"د در سن

هاي جدا شده از شوروي در چارچوب جامعه جمهوري: سياست خارجي روسيه عبارتند از

و ژاپن تا هند امريكا، اياالت متحده اروپا،اتحاديه،هاي همسوددولت ، منطقه آسيا از چين

ال،خاورميانه و امريكاي يكي"در سند اول. تين افريقا به عنوان روابط با دولت هاي اروپايي

به عنوان"هاي ديرينه روسيهاز اولويت و در سند دوم، از اروپا  در نظر گرفته شده است
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 ياد شده است"المللي روسيهقدرتمندترين عامل ژئوپليتيك در روابط بين"

(www.norway.mid.ru.p.16) .ها حساس ترين منطقه براي روسيه در حقيقت، اروپا براي سده 

و هنوز هم نگراني عمده سه.)67استيل،  ( استروسيه در اين منطقه بوده  در دوره شوروي نيز

در. چهارم ارتش سرخ در مرزهاي اروپايي مستقر بودند اما نكته مهم اين است كه حتي

بخ)هاي همسوددولتيعني منطقه(اولويت نخست سياست خارجي روسيه  و، ش نزديك

طبعاً كشورهاي بيلوروس،. ها بيش از ساير نقاط مهم بوده استمرتبط با اروپا براي روس

كه در معرض گسترش نهادهاي غربي قرار داشته اند، براي  و گرجستان اوكراين، مولداوي

و دارندتر حساسيروسيه به مراتب از كشورهاي آسياي مركزي جايگاه  داشته

)Danilov,111-112(.

كه مرزهاي واقعي دو طرف روشن نيست و روسيه آن است براي. مشكل اصلي اروپا

كه ارتدكس ها سكونت داشتند)18تا اواسط قرن(روسيه ارتدوكس  ، مرز روسيه تا هر جا

مي رفت و قبرس پيش و طبعاً تا يونان مي يافت ،)19از قرن(در دوره ناسيوناليسم. گسترش

و بالكان ادامه مي يافتمسكو تحت سيطره گفتمان پا .ن اسالويسم، مرزهاي روسيه تا لهستان

اما پس از فروپاشي شوروي، اينك. در دوره كمونيسم نيز مرزها در قلب اروپا ترسيم شد

به سرزمين مولداوي كشمكش و 196 زادوخين،( رسيده است) كريمه(و اوكراين) پريدنسترويه(ها

244(.

و كشورهاي ميان اين دو اي هاللي شكلدر واقع، منطقه  از درياي بالتيك تا درياي سياه

و اوكراين(عرصه اينك صحنه برخوردي) شامل استوني، لتوني، ليتواني، بالروس، مولداوي

به عنوان معموالً از تنگه. سياسي امنيتي ميان دو طرف است  هاي درياي بالتيك تا سياه،

به اقيانوس اطلس راه" و اروپا"و"و هندهاي دسترسي روسيه " فضاي تاريخي تماس روسيه
به عنوان. شودياد مي نه تنها اهميت ژئواستراتژيك دارند، بلكه از اين نگاه، اينها براي روسيه

و هر گونه تغيير اوضاع در اين فضاي  و اروپا مهم هستند عوامل تعيين هويت متقابل روس

اجغرافيايي براي فعاليت به عنوان خطر براي هويت هاي كشورهاي اروپايي ز نظر جامعه روس

مي شود .) 245زادوخين،(و امنيت تلقي

و اتحاديه اروپا قرار گرفته است گسترش. اينك اين منطقه در تهديد جدي از سوي ناتو

و تحول  و گرجستان به عضويت در آن ناتو تا مرزهاي روسيه در بالتيك، تمايل اوكراين

و بويژه درخواست برخي) از دفاع مشروع تا حضور پيش تاز(مفاهيم استراتژيك ناتو 

فرماندهان نظامي پيشين غرب براي تصويب دكترين جديد كه ناتو را بي نياز از مجوز شوراي

و ضربامنيت سازمان ملل متحد مي و جنگ پيش هستهةداند  دستانه را مجاز اي نخست
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ناشمارد، از مهممي به مرزهاي غربي روسيه استترين عوامل هجومي شدن  تو نسبت
)Danilov,113(.

و قدرت نظامي ناتو و اقتصاد اتحاديه اروپا نيز10بودجه . برابر روسيه است15 برابر

به گونه اي ديگر، براي روسيه فشار جدي و انقالب هاي رنگي نيز مباحث حقوق بشر، انرژي

مي شوند نقشه": راگوزين نماينده روسيه در ناتوبه قول ديميتري. براي تهديد مرزها محسوب

و روسيه بايد ضمانت امنيتي مشخص داشته باشد دي21ريانووستي،("اروپا بسيار تغيير كرده

) موسوم به سياست همسايگي نزديك(هاي اخير جديد را در سالي اتحاديه اروپا سياست.)1386

شودنبال مي مي كه از شرق اروپا تا قفقاز را شامل و اين موضوع نيز بر كند هاي نگرانيد

مي زند .اما خطر اصلي براي موازنه فراتر از همه اينهاست. روسيه دامن

وسپر موشكي در اروپاي شرقي  موازنه موجودبرةضرب امريكا
و امريكا در دوره جنگ سرد وضعيتي را در سال هاي دهه رقابت  1960هاي نظامي روسيه

و همپايگي پس از آن ميان دو كشوو ر برقرار كرد كه با عناويني چون بازدارندگي، توازن ترس

و پيمانداي از قراردامجموعه.شوداستراتژيك از آن ياد مي و استرها دراهاي تسليحاتي تژيك

به تثبيت موقعيت با ثبات ميان دو طرف كمك مي هاي پس از اما از سال.كردطول اين دوره

درشوروي، فروپاشي  و امريكا  جستجوي برتري هسته اي خود درصدد ايجاد شبكه اي بزرگ

و در اين جهتها براي وارد كردن ضربه نخستموثر از موشك از2002، در سال بر آمده

و اعتراض روس.بي.پيمان اي و اين امر با ابراز نگراني شدام خارج شد اما بحث. ها روبرو

ي10استقرار  و ،2013ك سامانه راداري در چك تا سال سامانه دفاع موشكي در لهستان

، اما روس ها بود نصب ده سامانه مطرح ابتداهرچند در)65قهرمان پور،( بودتر جدييموضوع

شد بودمعتقد به اينها ختم نخواهد در40در حال حاضر. ند مساله سامانه دفاع موشكي

گر4آالسكا،  و و تعدادي نيز در بريتانيا وئلند قرار دارند، اما چون مسئله سامانه در كاليفرنيا

مي باشد اما همچنانكه گفته شد،. روسيه، در واقع امريكا نيست، براي آنها قابل تحمل

و از نگاه مسكو، نصب اين سامانه ها، با بي به اروپا برمي گردد ارزش مشكالت روسيه بيشتر

و موشكي روسيه، قابليت ضربه هستهكردن قدرت هسته داي و وم را از اين كشور اي نخست

و البته اين بيشتر به لحاظ رواني  و اروپا را از تيررس روسيه خارج مي كند خواهد گرفت

به اروپا. اهميت دارد تا عملياتي ، وضعيت)1991(در واقع، با بهم خوردن برتري روسيه نسبت

هاتعادل مي2000 تا 1991ي سال و معلوم نيست اين نيز كم كم دارد به هم  روند در خورد

كههمقامات نظامي روس، بارها تاكيد كرد. كجا متوقف شود طرح امريكا باعث برهم"اند

ها فضاي تاريخي روس".)52كوزه گر،("خوردن تعادل استراتژيك قدرت در منطقه خواهد شد
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و بالكان شد"در بالتيك، حوزه درياي سياه، لهستان، چك از اين نگاه، مقابله. ويران خواهد

به رويارويي داردر و اروپا، جنبه تاريخي آميخته ص( واني روسيه يهاسالدر.)244زادوخين،

اي اين كشور هژموني اين كشور، بر برتري هستهبارهاخير در امريكا عالوه بر موج تبليغات در

برو پايان وضعيت تعادل هسته  (MAD)"نابودي مطمئن متقابل"اي چهار دهه گذشته كه مبتني

ميهب؛شودمي د، تاكيد زيادبو كه ادعا و براي نخستين بار MDA شود عصرطوري پايان يافته

هاي هسته اي روسيه با چين با يك ضربه هسته اي نخست خلع اي اخير، زرادخانههدر دهه

ايهامريكا براي نخستين بار براي يك يا چند دهه در موقعيت برتري هست. سالح خواهند شد

ا ضربه سريع"هايي نظير اين وضع، در كنار طرح. (Lieber and Press, 7 , 8)"ستقرار گرفته

و فضاي ناشي از چنين ادعاهايي، موجب احساس خنثي بودن توان موشكي روسيه"جهاني

و تصور مي كه تمام معادالت بينخواهد شد به نفع غرب خواهد بودشود .)65 قهرمان پور،( المللي
مياز اين كه رو، در به مرزهاي روسيهبابدر يابيم در سپر دفاع موشكي، موضوع كامالً

آن،، قدرت نظامي روسيهاروپا مي يابدو حتي موقعيت جهاني اين كشورامنيت ملي . پيوند

و روسيه خاطره حمالت نظامي ويرانگر فنالندي ها، سوئدي ها، لهستاني ها، فرانسوي ها

دوآلمان ها را از  و نزديكخالل دوران هاي را19در ابتداي قرن.به ياد داردر  ناپلئون مسكو

و بريتانيا همراه عثماني با شكست.به آتش كشيد  دادنهمچنين در اواخر همان قرن، فرانسه

آن، روسيه و دسترسي و كشورشبه جزيره كريمه را تصاحب به درياي سياه محدود كردند  را

در20سرانجام اينكه در قرن روسيه اما براي.دو مرحله تا قلب روسيه پيش رفتند آلمان ها

به   گرفت"گروگان"جلوگيري از تكرار اين داستان، پس از جنگ جهاني دوم، نيمي از اروپا را

اين وضع اما ديري.و در دهه هفتاد ميالدي به همپايگي استراتژيك با امريكا رسيد)107استيل،(

و متحدانش در عرصه  و واشنگتن جنگ غيرهسته اي، با انقالب در امور فن آوري نظامي نپائيد

دركررا فراهم) سايبر(هوشمند جنگ يا موج سوم جنگ هاي، به فن آوريمتعارف و ده

.دندكرآزمايش) 2003(و عراق) 2001(، افغانستان)1999(، كوزوو)1991(بحران كويت 
ددر عرصه و سياسي نيز از اواسط ، اتحاد شوروي1980هه هاي فرهنگي، اقتصادي

و ناتو تا مرزهاي روسيه عقب پيشروي) كشورهاي بالتيك(نشيني از شرق اروپا را آغاز كرد

كه مسكو از جنگ افزارهاي هسته.دكر  بود، بر اساس منطق بازدارندگي، منداي بهرهاما مادامي

به عنوان يك ابرقدرت هسته اي اظ و مي توانست غرب را بترساند . هار وجود نمايدهمچنان

و و گروئنلند نيز چندان مهم نبود  از سوي حتي استقرار سامانه هاي دفاع موشكي در كاليفرنيا

و قاره اروپا دولت مردان روس تحمل شد؛ چرا كه مساله اصلي مرزهاي اروپايي روسيه بود

كه امريكا بحث استقرا. هنوز در معرض موشك هاي هسته اي مسكو قرار داشتند ر سپر زماني

و چك مطرح و رادارها را در لهستان و اين يكيكرموشكي د، آه از نهاد مقامات مسكو برآمد
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بي. را قابل تحمل ندانستند  دفاع در مقابل در واقع، فضاي رواني از دست رفتن اروپاي

به معني شليك و اين مي زند به زيان روسيه رقم هاي روسيه در يك جنگ احتمالي، موازنه را

.)www.norway.mid.ru( يد مستقيم امنيت ملي روسيه پس از نيم قرن استتهد
و از همه مهم به گسترش ناتو، اتحاديه اروپا تر، استقرار از اين رو، مجموعه تحوالت مرتبط

ميسامانه به وجود آورد كه روسيه در فضاي رواني يا هاي دفاع موشكي اروپا، شرائطي را

 جديد از رقابتاياي، مجبور است يا وارد دورهو دوم هستهواقعي بدون توان ضربه اول

و در صورت ورود تجربه بدي از آن دارد، يا اينكه به كه توان آن را ندارد تسليحاتي شود

كه ضرب شستي به طرف. نوعي با اين وضعيت كنار آيد اما براي كنار آمدن ضرورت دارد

و بستان فراهم آيدمقابل نشان دهد تا در يك وضعيت متعادل، امك و بده از نگاه. ان مذاكره

و رويارويي مقامات مسكو، غربي كه مسكو را ميان دو وضع تسليم يا رقابت ها قصد دارند

.نيفتدداميبه چنين كوشدميقرار دهند، اما اين كشور

 نتيجه
ر و هجومي روس ها، نمي توان عنصر قدرتمندي روسيه ا براي فهم سياست خارجي تند

چه 2008تا2006سال هاي بسيار پررنگ دانست؛ زيرا روسيه در  با توليد ناخالص ملي اگر

و 1500 تا 700 بر. نسبتا مناسب داشتيوضعيترتبه دهم در اقتصاد جهان ميليارد دالري

قدرت، اما به مقام پنجم برسد2020تا سال روسيه قرار استي كرملينهااساس برنامه

و قدرت نظامي ناتو15 حدوداقتصادي اروپا ا10حدود برابر و اين كشورست برابر روسيه

به200همين وضعيت را نيز مديون درآمدهاي و در صورت ورود  ميليارد دالري انرژي است

و احياي رقابت جدي با غرب، بايد از خير بهبود زيرساخت هاي اقتصادي فرسوده، رفاه مردم

از2008 تا 2006 روسيه در واقع،. واقعي قدرت بگذرد چه با يك وضعيت قدرتمند تر  اگر

 پايان جنگ سرد، ارتش قدرتمند تر، تسليحات جديد، دالرهاي نفتي بيشتر، بدون بدهي، چچن

و رژيم محبوب تر در داخل روبروترآرام  اما اقتصاد اين كشور؛بود، مخالفان داخلي ضعيف تر

و پويايي دا از. بودو به شدت دچار نفت زدگي در گير نش فني بطور جدي با مشكل ابتكار

به سازمان جهاني بازرگاني و (WTO) سوي ديگر، روسيه به طور جدي پيوستن را دنبال كرده

به روزو اقتصاد اين كشورشتقصد منزوي كردن خود را ندا و تعامل روز  نيازمند ارتباط

سا. بيشتر استجهاني و ضعف امريكا در چه مشكالت ل هاي اخير نيز تحريك كننده اگر

به زودي درصدد انتقام برنيامده باشد .هستند، اما هنوز آن ميزان از فاصله وجود دارد كه روسيه
روسيه امروز قدرتمندتر، ( www.rian.ru) در فقدان عنصر ايدئولوژي كه اروپا را تقسيم كند

كه ورود به يك رق مي داند به نفس يافته، اما و اعتماد ابت جهاني، دقيقاً آن چيزي است شده
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و به خوبي گوياي موفقيت پروژه صبوري براي قدرت و مدل چين كه شوروي به دام آن افتاد

و احياي. نقش واقعي در آينده است به پرسش در مورد بازگشت جنگ سرد پوتين در پاسخ

و آن را تالش استفاده از چنين اصطالحاتي را مربوط به گذشته پنداشته"ابرقدرتي روسيه، 

ميبراي وارونه جلوه دادن واقعيت ".زند دانسته استهاي روسيه كه برخي دشمني ها را دامن
به خطر افتادن امنيت در مرزهاي غربي، در فقدان يك در واقع، روسيه امروزه بيشتر، نگران

و ساير عوامل، قدرت كمتر براي تبيين اين مسئله را دا هر. رندوضعيت موازنه اروپايي است

و قدرتمندي روسيه نيز در اين ميان اهميت دارند، اما مساله اصلي چند عناصر مشكالت امريكا

.در اروپاست
و به ساختار نظام بين المللي اين وضعيت حكايت از تالش روسيه براي تنوع بخشي

و طبعاً چنين وضعيتي يك  خروج از وضعيت تك قطبي به عنوان گزينه اي مطلوب دارد

اما اروپا محوري. براي كشورهاي مستقل مانند ايران است اما بسيار محدودت مناسب فرص

و دغدغه اصلي در قبال آن، نشان دهنده  به اروپا و نگرش اصلي آن سياست خارجي روسيه

كه كشورهاي ديگر نظير ايران نبايستي در فهم جايگاه خود در سياست  اين واقعيت است

به. روسيه دچار اشتباه شوندهاي بزرگ چون خارجي قدرت و و غرب واقعيت روابط روسيه

دروويژه روسيه  ها اروپا و موضوع ديگري سال ي گذشته حكايت از آن دارد كه هيچ كشور

و احساس خطر يا شوق پيوند را در سياست خارجي روسيه و مفهوم اروپا  نمي تواند معنا

به آن ارنسبت و ساير نقاط جهان در پرتو و در نسبت با مشكالت يا فرصتبيابد هاي وپا

مي كنند و اروپا معنا پيدا .روسيه
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