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قدرت رنم

استراتژی روسیه در استفاده از قدرت نرم در الحاق کریمه و
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چکیده:
امروزه و با گسترش روزافزون تحوالت تکنولوژیکی و ارتباطی دیگرر بررات تیرگرگریارت زگرازت بر
روش هات مستقگم اجبار و اقناع و سرکوب زگست ،ب مرور و در پس سالگان گریار از یرگوههرات کسسرگ
اعمال قدرت و از دست رفتن مشروعگت اعمال قدرت مستقگم ،دولرتهرا سر ی در اتذراس اسرترات تهرایی
متفاوت و در عگن حال کار آمد زمودزد ،این کارآمدت هم چنان بستگی ب مگزان دستاوردت دارد ک مورد
ازتظار است ،استرات ت امروز دولتها بر مبنات قدرت زرم یکل میگگرد و استفاده از ایرن یرکل از قردرت
دارات گستره بگشترت است ،گاهی استفاده از این قدرت یکل فرا سرزمگنی گرفت و جنب روابط بگنالمللری
ب خود میگگرد .این پ وهش در پی پاسخ ب این سؤاالت است ک روسگ چگوز با استفاده از قردرت زررم
توازست بدون کمترین درگگرت یب جزیره کریم را ب فدراسگون روسرگ الحراک کنرد و هرمچنرگن دکتررین
استادیار و عضو هگات علمی دازشکده حقوک و علوم سگاسی دازشگاه آزاد اسسمی واحد کرج
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استادیار ،عضو هگات علمی دازشکده حقوک دازشگاه پگام زور
دازشجوت دکترت حقوک بگنالملل دازشگاه پگام زور( .زویسنده مسئول).
kooshalawyer95@gmail.com

دازشگار گروه آموزیی حقوک بگنالملل ،عضو هگات علمی دازشکده حقوک دازشگاه خوارزمی
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زظامی جدید روسگ تا چ حد در این امر مؤرر بوده است؟ روش پ وهش در این تحقگق با استفاده از روش
مطال کتابذاز ات و منابع دست اول موجود در مورد قردرت زررم و دکتررین زظرامی روسرگ اسرت کر بر
کم
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آن تحلگل وقایع پگرامون الحاک کریم ب خاک روسگ ممکن مییود.
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کلید واژهها :قدرت زرم ،الحاک کریم  ،روسگ  ،اصل حاکمگت ،اصل عدم مداخل .

مطالعات

مقدمه
کشورها برات پگشبرد منافع ملی خود ب فراخور پگشرفت علم و تکنولوژت از ابزارهات مذتلفی اسرتفاده

کاربرد این ابزارها و اهمگت یافتن حفظ مشروعگت و پرستگ برات دولتمردان در داخرل و خرارج از کشرور.
در گییت قدرت سذت در رسگدن ب اهداف مدزظر بود ولی پس از مدتی ب علرت برار سرنگگن هزینر هرا،
تلفات جازی ،زام لوم بودن زتگج کاربرد آن و کاهش مشروعگت و محبوبگت استفاده کنندگان آن ،س ی در
تلطگف آن کردزد ک این امر زایری از تحرول در مفمروم قردرت برا هردف حفرظ مشرروعگت و پرسرتگ برا
جمت دهی ب افکار عمومی در راستات تحکگم و تثبگت منافع ملری صرورت گرفتر اسرت .در واقرع رقابرت،
کشمکش ،جنگ و خشوزت از حالت آیکار و پگدا ب حالت پنمان و زمازی (از لحاظ یکلی) تبردیل یرده
است ،بدون اینک از زظر ماهگتی تغگگرت در آن ایجاد یود.
از لحاظ زظرت ،مممترین وج تمایز ازواع مذتلف جنگ ها در ماهگرت اسرتفاده از قردرت و چگروزگی
اعمال آن است ،ب طورت ک دو زوع جنگ سذت و زررم قابرل تررور و تحقرق اسرت .در جنرگ سرذت،
قدرت ماهگتی سذت افزارت دارد ک ب صورت قمرآمگز ،مستقگم و آیکار اعمال میگردد .درحالی ک در
جنگ زرم ،ماهگت قدرت ،زرم افزارت است ک ب یگوه غگر قمرآمگرز ،غگرمسرتقگم و زمران اعمرال مرییرود.
براین اساس« ،اعمال قدرت زرم برات یکلدهی ب باورها ،ارزشها ،هنجارها ،افکار ،ادراکرات ،ازتظرارات،
ارجحگتها ،ازتذاب ها و الگوهات رفتارت فردت و جم ی ،ب منظور همسازت ،تنظگم و تغگگرر هویرت سروژه
ازسازی و جمان سهنی در راستات تیمگن اهرداف و تحقرق زترایط مطلروب» صرورت مریگگررد در واقرع ایرن
فناورتهات مذتلف است ک در قدرت زرم بکار گرفت مییود( .دهقازی فگروزآبادت)020 :0931،
کریم  ،0یب جزیره ات در جنروب اوکرراین اسرت و  22هرزار کگلرومتر مربرع مسراحت دارد .برر اسراس
سریمارت سال  2100درباره منشی قومی کریمر  5.85 ،درصرد روس تبرار 2282 ،درصرد اوکراینری و 0280

Crimea, Крым
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برات کسب منافع بگشتر و محدودیت ب علت باال رفتن دازش و آگاهی ازسان ها زسبت ب محگط پگرامروزی و

استراتژی روسیه در استفاده از قدرت نرم در الحاق کریمه و نقض اصل حاکمیت و عدم مداخله

میکنند ،چرا ک علم و دازش برات دولتها هم حکم ابزار را دارد و هرم محردود کننرده آنهاسرت ابرزار

قدرت رنم

درصد تاتار هستند .کریم مگزبان زاوگان روسگ در بندر سواستوپول  0است بنردرت کر راهری بر روسرگ
برات دسترسی ب دریات سگاه و از آزجا ب دریات مدیتراز را می دهد .یب جزیره کریم ک از دوران کاترین
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کبگر ب تررف روسگ در آمده بود ،در سال  2552توسط زگکگتا خرویچف ،رهبر اتحاد جماهگر یوروت ب

مطالعات

اوکراین ب روسگ  .این حرکت با توج ب یرایط موجود در اتحاد جماهگر یوروت اقدامی بی م نا محسوب

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی عنوان زماد دوستی دو جممورت ،ب اوکراین واگیار ید هدیر ات بر مناسربت سگرردمگن سرالگرد الحراک

قدرت رنم

می ید (جمالی ،حمگدرضا )22 :0932،زیرا در آن زمان هم روسگ و هم اوکرراین دو جممرورت حاضرر در
اتحاد جماهگر یوروت محسوب می یدزد .ملی گرایان روسگ پس از فروپایری یروروت ،خواسرتار پگوسرتن
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مجدد آن ب روسگ یدزد و ساکنان روس این یب جزیره زگز تمایست مشابمی را آیرکار کردزرد .بازگشرت
تاتارهات کریم ک در دوران استالگن ب جررم همکرارت برا آلمرانهرا تب گرد یرده بودزرد ،پرس از اسرتقسل
اوکراین روزدت فزاینده گرفت و این امر ترکگب قومی یب جزیره کریمر را (کر حردود  %21آن روس هرا
بودزد) دگرگون ساخت و در ژازوی  0330م.طی هم پرسی ک در ایرن یرب جزیرره برگرزار یرد ،تقاضرات
پگوستن ب روسگ مطرح ید و پارلمان فدراسگون روسگ مشروعگت اهردات کریمر بر اوکرراین را در زمران
خرویچف مورد تردید قرار (کوالیی ،الم  5-2 :0922،ب زقل از جمالی ،حمگدرضا)22 :0932،
پس از سرقو اتحراد جمراهگر یروروت ،بنردر سواسرتوپل و پایگراه دریرات روسرگ در آن بر یکری از
موضوع هات ممم در روابط روسگ و اوکراین تبدیل ید .اهمگت این پایگراه بر آن دلگرل اسرت کر امکران
دسترسی سریع ب یرک مدیتراز  ،بالکان و خاورمگاز را برات کشرتی هرات روسری فرراهم مری کنرد .در سرال
 2101مگسدت پس از سال ها میاکره اوکراین پییرفت تا سال  2102م .سواستوپل در اختگار روس ها باید و
در ازات آن روسگ بمرات گراز صرادارتی بر اوکرراین را  91درصرد کراهش دهرد .غالرب یرمروزدان ایرن
یب جزیره روس هستند .ازتذاب ی

روس ملیگرا ب زام یورت مشکوف ب عنوان رئرگسجممرور ،زگرازری

رهبران اوکراین را موجب ید .جممورت خودمذتار کریم  ،طی ی

رأت گگرت در مجمع عمومی سازمان

ملل متحد ،جزئی از اوکراین ب رسمگت یناخت ید ولی مسکو با قدرت گرفتن غرب گرایان در اوکرراین
ب د از سرزگوزی رئگس جممورت طرفدار روسگ (ویکتوریا یازکویچ) ،ب بازپس گگرت کریم اقردام زمرود و
حتی ب عنوان دفاع از اتباع روسی یب جزیره و ظاهراً با ادعات درخواست آزان عملگات زظامی ازجام داد .در
بحران سال  2102کریم  ،مقامات این منطق با حمایت زگروهات زظامی روسگ خواستار جردایی از اوکرراین
یدزد .در این زمان ،مذالفان دولت روس گرات ویکتور یازوکوویچ موفق یدزد دولت را سرزگون کننرد و
ی

دولت طرفدار اتحادی اروپا در کگف ب قدرت رسگد .این تحوالت اعتراضاتی را در بگن روس تبارها،

Sevastopol
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طرفداران روسگ در بذش هات یرقی اوکراین برازگگذرت و زمگنر بحرران کریمر ( )2102را فرراهم کررد.
(جمالی ،حمگدرضا)22-22 :0932،
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در تاریخ  2مارس  2102زمایندگان پارلمان یب جزیره کریم بر اتفراک آرا بر پگوسرتن بر روسرگ رأت
دادزد .در  22مارس  2102اعسمگ استقسل کریم و سواستوپل منتشر و در 22 .مارس  2102ی

هم پرسی دو فصلناهم علمی – ژپوهشی

از مردم کریم برات پگوستن ب روسگ برگزار ید .0 .درصد واجدان یرایط در این ازتذابات یرکت کرده
و  %32822ب الحاک این یب جزیرره بر روسرگ رأت مثبرت دادزردYurii, CNN,2014 ( .بر زقرل از جمرالی،
حمگدرضا )4 :0932،مسئوالن کریمر روز  22مرارس منطقر خودمذترار خرود را جممرورت کریمر اعرسم

کرد  ITAR TASS, )2102ب زقل از جمالی ،حمگدرضا )2. :0932،و کریم را جرز جرداییزاپرییر روسرگ
خوازد .ی

روز پس از بر رسرمگت یرناختن اسرتقسل کریمر توسرط پروتگن ،وت رسرماً توافقنامر الحراک

یررب جزیررره کریمرر برر روسررگ را امضررا و تییگررد کرررد  EN.itar-tass.com, )2102برر زقررل از جمررالی،
حمگدرضا .)2. :0932،کاخ کرملگن روسگ با ازتشار سندت اعسم کرد ک رئگس جممور روسرگ از دولرت و
پارلمان این کشور خواست چنگن توافقنام ات را ترویب کند و تییگد چنرگن توافقنامر ات را بجرا و مناسرب
خوازد (امگنی www.jamejameonline.ir, 0932 :ب زقرل از جمرالی ،حمگدرضرا .)2. :0932،در  20مرارس
( 23اسفند) مجلس زمایندگان روسگ (دوما) زگز ،با  225رأت موافق و ی

رأت مذالف با پگوستن جممورت

کریم ب روسگ موافقت کرد ( Oleksandr, 2014ب زقل از جمالی ،حمگدرضا .)2. :0932،ب دزبال آن در
روز جم  0 ،فروردین  0939مقارن  2مارس  ،(2102والدیمگر پوتگن ،رئگس جممور روسگ  ،مروب پارلمان
روسگ در مورد الحاک یب جزیره کریم ب خاک این کشور را امضا کرد و ب این ترتگب ،این مروب از زظر
قوازگن روسگ رسمگت یافت (رحگمی 0932 ،ب زقل از جمالی ،حمگدرضا )23 :0932،اوکراین با اسرتقسل و
یا الحاک کریم مذالفت زمود و آن را مشروع زدازست (جمالی ،حمگدرضا)23 :0932،
-1مفهوم قدرت نرم
در ده هات  0351و  0321آلفرد دوگرازیا ،جام یناس آمریکرایی ،مجبرور زمرودن و یرا وادار کرردن
اجبارت را ب دو صورت طبق بندت کرده است« :مجبور زمودن مشروع» و «مجبور زمرودن غگرر مشرروع» .او
صورت مشروع مجبور زمودن را «زگرو» زامگد و یکل زامشروع آن را «خشوزت» .در سال  0329کسوس زور،
از اساتگد دازشگاه هاروارد ،در کتابی تحت عنوان قدرت و رروت ،از دو زوع زفوس سذن گفت ک بر اساس
ب اجبار وادایتن متمایز مییدزد .بدین ترتگب او «زفوس اجبارت» را از «زفوس غگرر اجبرارت» تمگرز داد« ،زفروس
اجبارت» را زایی از اقدامات زظامی یا اقترادت م رفری کررد ،و «زفروس غگرر اجبرارت» را بگشرتر تحرت تریرگر
عوامل فرهنگی توصگف زمود .جان کنث گالبرایث ،در زمازی ک استاد دازشرگاه هراروارد برود در یکری از

محمد مهدی کوشا و همکاران

بشناسد .والدیمگر پوتگن ،رئگس جممور روسگ در روز 2 .مارس رسماً سند الحاک کریم بر روسرگ را امضرا

قدرت رنم
استراتژی روسیه در استفاده از قدرت نرم در الحاق کریمه و نقض اصل حاکمیت و عدم مداخله

کردزد و همچنگن ،از سازمان ملل خواستند تا آن را ب عنوان ی

کشور مسرتقل و خودمذترار بر رسرمگت

مطالعات

کتابهات خود این ایده را مطرح کرد ک «بردگی تنبگ  ،سرمای دارت تشویق ،و دموکراسی اقناع میکنرد».
19

گالبرایث ،اقتراددازی با مشرب فکرت لگبرال سوسگالگستی ،بر خسف بسگارت ،سرمای دارت را با دموکراسی
همراه زمیدید و دورازی ب د از سرمای دارت را در ازدیش میپرورازد ک در آن قدرت تشویقی جرات خرود

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی را ب «قدرت اقناعی» میدهد .با این هم قدرت زرم از سالهات پرس از جنرگ سررد مرورد توجر گسرترده

مطالعات

قدرت رنم

محافل سگاسی و اجتماعی بگن المللی قرار گرفت و برات اولگن بار ب عنوان ی

تئورت منسرجم مطررح یرد

(امامزاده فرد.)022-02. :09.3،
جوزف زات ،استاد دازشگاه هاروارد ،مفموم قدرت زرم را زذسرتگن برار در زشرری آتسزتگر

در مرارس
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 0331مطرح زمود .او در این مقال میگوید« :ا گرر آمریکرا تنمرا دو درصرد از مبلرا زاخرالی داخلری را بر
برزام ات اختراص دهد ک هم آموزش داخلی را ارتقا داده و هم کم

هات مؤرر و اطسعات مورد زظر را

ب خارج برسازد ،ب قردرتی متفراوت و عمگرقترر از قردرت سرذت دسرت مرییابرد کر بر آن قردرت زررم
میگویگم» .زات پس از آن در کتاب زاگزیر از رهبرت ،این مفموم را مورد بررسری و توضرگب بگشرترت قررار
داد .در این کتاب او کویگد بر عکس دیدگاه مسلط جمازی مبنی بر افول ابرقدرتی آمریکا ،زشان دهرد کر
این کشور ز تنما ب لحاظ زظامی و اقترادت ،بلک در ب د دیگرت ب زام «قدرت زرم» زگز قروتتررین کشرور
محسوب مییود .او استدالل میکند ک این زوع قدرت میتوازد موجب بر وجرود آمردن افکرار عمرومی
مطلوب تر و کسب اعتماد بگشتر در کشورهات دیگر یود .زات مجدداً در سال  2110با ازتشار کتاب ماهگرت
تناقضآمگز قدرت آمریکا ب مفموم قدرت زرم بازگشت .این کتراب در واقرع هشردارت علگر فراتب گرایری
آمریکا در قرن بگست و یکم بود .زات هم چنگن در ارر ب دت خرود برا عنروان قردرت زررم ابرزار موفقگرت در
سگاست بگنالملل ،ب تفرگل درباره این جنب از قدرت میزویسد (کرمی.)093-021 :0930،
قدرت زرم بر قابلگت یکل دادن ب عسیق دیگران تکگ دارد .قدرت زرم توازایی ت گگن اولویتها است
ب گوز ات ک با داراییهات زاملموس مثل دایتن جیابگتهرات فرهنگری ،یذررگتی ،ارزشهرات سگاسری و
زمادهات مرتبط همسو باید و یا سگاستهایی ک مشروع ب زظر رسگده و یا دارات اعتبرار م نروت هسرتند را
پدید آورد .اگر ی

رهبر ارزشهایی را ارائ کند کر دیگرران خرود مایرل بر پگرروت از آن بایرند ،اداره

کردن آن گروه هزین کمترت خواهد دایت .قدرت زرم همچنگن یامل توازایی جیب کردن زگز مییود و
جیب ،اغلب باعث مشارکت توأم با رضایت میگردد .در اصطسح رفتارت قدرت زرم ،قردرت جریابگت و
در اصطسح منابع ،قدرت زرم داراییهایی هستند ک چنگن جیابگتهایی را تولگد میکنند (زات-29 :09.3،
.)22
قدرت زرم را می توان در قالب توازایی زگل ب اهداف مورد زظر از طریرق جلرب آرا و زظریرات افکرار
عمومی ت ریف کرد .در این زوع از قدرت ،مسئل اجبار و فشار بر مردم برات جلرب زظرر و یرا تحمگرل اراده
خود بر آنها ،زظگر آزچ در ب کارگگرت قدرت زظامی صورت میپییرد ،مطرح زگست ،بلک فضا و یررایط

دسترسی ب اطسعات مورد زظر ،ب زحوت فراهم مییود ک آن ها را ب پییرش زظر و افکار اجراکننده قرازع
میسازد (عگوضی و پارسا.)013 :0932،
قدرت زرم ،ی

19

پدیده مورد زگاز روزمره در سگاست است .توازایی ایجاد ترجگحات و عسیرق ،م مروالً

با دایت هایی چون یذرگت ،فرهنگ ،ارزشها و زمادهات سگاسی جیاب ،یا سگاستهایی است کر دارات دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
مشروعگت یا اعتبار اخسقی ب زظر میرسند .قدرت زرم ،فقط ب م نات زفوس زگست .ب هر حرال زفروس ممکرن
است زایی از قدرت سذت ،تمدید یا تطمگع هم باید .لیا قدرت زرم ،چگزت بگش از اغوا کردن یا توازرایی
استدالل است ،اگرچ اینهم بذش مممی از آن است .قدرت زرم از زوع

ب حرکت وادایتن افراد ب کم

قدرت زرم ،ز زور است ز پول در قدرت زرم ب روت سهنگتها سرمای گیارت مییود و از جریابگت
برات ایجاد ایتراک بگن ارزش هرا ،و از الرزام و وظگفر همکرارت بررات رسرگدن بر همر خواسرتهرا سرود
میجویند .قدرت زرم ،ب آندست از قابلگتها و توازاییهایی اطسک مییود ک با ب کارگگرت ابزارت چرون
فرهنگ ،آرمان و یا ارزشهات اخسقی ،ب صورت غگرمستقگم بر منافع یا رفتارهات دیگران اررر مریگریارد.
قدرت زرم ،تبلگغات سگاسی زگست ،بلک مباحث عقسزی و ارزشهات عموم را یامل مییود و هدف قدرت
زرم تیرگرگیارت بر افکار عمومی خارج و داخل کشور است (محمدت.)25-22 :09.2،

-2منابع قدرت نرم
منابع قدرت زرم در ی

کشور میتوازد از س منبع (اصلی) پدید آید:



فرهنگ آن کشور (آن بذشهایی ک برات دیگران دارات جیابگت است)



ارزشهات سگاسی (در مواردت ک در داخل و خارج کشور مورد توج بایند)



سگاست خارجی (در صورتی ک قازوزی و مسئوالز ب زظر برسند)(زات.)50 :0930،

فرهنگ ،ارزشها ،و سگاست ها ،تنما مناب ی زگستند ک باعث تولگد قدرت زرم مییوزد منابع اقتررادت
زگز میتوازند هم قدرت زرم و هم قدرت سذت تولگد کنند .آنها را میتوان برات جیب و هرمچنرگن بررات
دفع مورد استفاده قرار داد .منابع زظامی زگز گاهی میتوازند ب قدرت زرم کم

کننرد .یر

زگرروت زظرامی

منظم ،میتوازد منبع جیب باید ،همکارت بگن ارتشها و برزام هات آموزیی ،میتوازد یبک هات بگنالمللی
ایجاد کند ک قدرت زرم ی

کشور را بمبود میبذشد .در همگن حال سو استفاده از منابع زظامی میتوازرد

قدرت زرم را تقلگل دهد (همان.)029-025:
زگروت زظامی ،توان اقترادت ،توان سگاسی ،کارآمدت زظرام مردیریتی در مواجمر برا چرالشهرا ،تروان
برترت فرهنگی ،توان رساز ات و  ...مواردت هستند ک می توازند تولگد کننده قدرت بایند ،اما صرف وجود

محمد مهدی کوشا و همکاران

عدالت و مشارکت در دستیابی ب آن ارزشها بمره میگگرد (زات.)001-000 :09.2،

قدرت رنم
استراتژی روسیه در استفاده از قدرت نرم در الحاق کریمه و نقض اصل حاکمیت و عدم مداخله

دیگرت از ارزش – ز زور ،ز پول -برات ایجاد همکارت استفاده میکند و از جیابگت ارزشهات مشترک،

مطالعات

این موارد ،ب خودت خود منجر ب تغگگر رفتار طرف مقابل زمییود .درزتگج بررات چنرگن مرواردت از منرابع
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قدرت استفاده مییود .این سرمای هات قدرت هنگامی تبدیل ب «قدرت» مییوزد کر بتوازنرد در فراینردت
متناسب ،منجر ب تغگگر رفتار مطلوب در طرف مقابل یوزد .ب عبارت دیگر ،در ادبگات قدرت زرم و سذت،

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی هنگامی این منابع تبدیل ب قدرت می یوزد ک بتوازند طرف مقابل را با قدرت ارعاب و تمدید یا جیابگت و

مطالعات

قدرت رنم

مشروعگت وادار ب کنش مطلوب کنند .پس درزتگج میتوان برات هر ی

از منابع قدرت ،دو گوز قدرت

زرم و قدرت سذت ،در زظر گرفت ب طور مثال ،اقتراد میتوازد هم منب ی برات استذراج قدرت زرم بایرد
و هم منب ی برات استذراج قدرت سذت .هنگامیک ی

کشور بتوازد با استفاده از تروان اقتررادت خرود،
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دیگران را مرعوب تیرگرگیارت بر زظام اقترادت جمازی ،منطقر ات و یرا داخلری زمایرد ،در اینجرا بر عنروان
منب ی سذت استفاده یده است ،و هنگامیک دیگران ،توان اقترادت ی

کشور را ب عنوان زمگن ات بررات

فرصتهات اقترادت و سرمای گیارت تلقی کنند ،در اینجا از قدرت زرم اقترادت بمرهبرردارت یرده اسرت
(مطمر زگا.)3 :09.3،
 -2الحاق کریمه بر اساس مناابع ماورا اسادفااه ار قادرت نارم ار اکدارین نا
غیرخطی گراسیموف
م ترین هدف از ب کارگگرت قدرت زرم در سگاست خارجی یکل دادن ب سهنگتهات مردم کشورهات
هدف است ،ب طورت ک حتی جدایی از سرزمگن مادرت و الحاک ب کشور مذاصم ی

امر مطلوب بررات

مقامات محلی و مردم آن تلقی یود مازند اتفاقی کر بررات مرردم کریمر افتراد .در ایرن جریران ،روس هرا
حداکثر بمره را از ابزارهات قدرت زرم قبل از دخالت مستقگم خود بردزرد آن هرا برا اسرتفاده از مداخلر در
سگستم ارتباطات و کنترل طررف مقابرل ،تقویرت رهبرران طرفردار و تضر گف رهبرران مذرالف ،از روحگر
زگروهات مقاومت مردم اوکراین کاست و با امگدوار کردن مردم کریم با الحاک ب روسرگ بررات بمترر یردن
وضع اقترادت و امنگتی ،زمگن را برات ورود زگروهات خود آماده کرده و زمایتراً برا دامرن زدن بر زارضرایتی
زگروهات اوکراینی و تض گف روحگ و کار آیی زظامی آنها ،کریم را ب روسگ ملحق کردزد.
ب دزبال تشنط در کریم در فوری و مارس  2102مقال گراسگموف بر موضروع تجزیر و تحلگرل بررات
زظرت پردازان غربی ید ،ایاره گراسگموف ب قدرت زرم چگز تازه ات بود و ب عنوان بذشی از یر

زظریر

ممم زظامی در روسگ زقش مممی دایت .با توج ب ازقسبهات رزگی از جنگهات ترکگبی ب عنوان یر
راهکار در جمت مقابل با آن مطرح ید ()McDermott,2016: 100
گراسگموف ب وضوح گفت بود فقدان ی
ممم است" :هر جنگ زشان دهنده ی
دارد ،منحرر ب

مدل اساسی برات حمایت از عملگات زظرامی روسرگ بسرگار

مورد منفرد است و زگاز بر درک درسرتی از منطرق خراص خرود را

فرد خود یذرگت آن جنگ((McDermott,2016: 101)".

علت اصلی این تغگگر در دکترین تغگگرات محگط بگن المللی زایی از خرروج زگرروت زراتو از افغازسرتان و
تیرگر طوالزی مدت و بی ربات کننده بمار عربی در خاورمگاز و یمال افریقرا بروده اسرت .گراسرگموف کر
مشتاک بود جایگاه خود را تثبگت کنرد و هرم چنرگن بر بمبرود روابرط وزارت دفراع و سرتاد کرل فدراسرگون
میازدیشگد ب

دزبال حرکت اصسحی جدیدت بود(Ibid).

ژزرال والرت گراسگموف را ب عنوان فرمازده جدید زگروهات مسلب این کشور بر تغگگرر دکتررین زظرامی
روسگ با تیکگد بر ابزارهات جدید زظر دایت چرا ک روسها در آن زمان ،تحوالت موسوم ب بمار عربی را
رصد میکردزد و یاهد بودزد چطور یبک هات اجتماعی چ زقش مممی در بسرگط اعتراضرات خودجروش

می زمایگد از این روت دکترین جدید روسگ را ب زام «جنگ زوین غگرخطی» بر این اصرل ،ی نری «کاسرتن از
ظرفگتهات مبارزه حریف» بنا میزمد .مممترین اصول ایرن دکتررین کر دران تیکگرد برر روت قردرت زررم
مییود عبارتازد از:
 جنگ همگش اعسن یده زگست ،عملگات زظامی برا ف الگرت گرروه هرات زظرامی در زمران صرلب آغرازخواهد ید.
 برخوردهات بدون تماس بگن گروههات مبارزه با قابلگت مازور باال -مدیریت زگروهات زظامی فضات اطسعات(Nathan Hodge,et al,2016) .

ژزرال روسی تیکگد دارد ک جنگ ترکگبی روسگ بر روت مگدان زبرد یا صحن عملگات متمرکز زگسرت،
و ب جات آن ب ضرورت کاهش مواجم مسلحاز تیکگد دارد .از ایرن رو جنرگ هرات ترکگبری را مری تروان
ترکگبی از جنگ هات کسسگ

ب همراه زبردهات سایبرت و اطسعاتی دازسرت کر عملگرات فریرب ،اغنرا و

عملگات روازی در آن ،جات میگگرزد .ی

زموز از عمل ب این دکترین را مریتروان در الحراک کریمر بر

روسگ مشاهده کرد .استرات ت روسگ در الحاک این یب جزیره ب چندین مرحل تقسگم مرییرود .کر بردین
ترتگب است:
-0کنترل دولت هات کگف با ترویط زبان و فرهنگ روسی :از لحاظ تاریذی زمگن هات جردایی کریمر
از اوکراین ب سال هات قبل از  2102باز میگردد ،ی نی زمازی ک استالگن رهبر پگروز جنگ جمازی دوم ،در
جمت پایدارت و ت مگق زفوس روسگ در آن منطق  ،دسرتور ممراجرت روس هرا بر اوکرراین بررات ازدواج و
ترویط زبان روسی و افزایش روس گرایی و ایجراد سهنگرت وابسرتگی بر روسرگ را صرادر کررد ،کر اکثرر
روس هات مماجر ب اوکراین در منطق کریم ساکن یدزد .این مسئل باعث ید روس ها کریم را جزئی از
خاک خود بدازند و همواره طی  51سال اخگر ،ابتدا ب صورت مستقگم و ب د از فروپایی یوروت ،ب صورت
غگرمستقگم و با استفاده از قدرت زرم ب دزبال حفظ و تحکگم قدرت خود در این منطق بایند .ب طورت ک

مطالعات

قدرت رنم
محمد مهدی کوشا و همکاران

ک در سال  2109ب ریت تحریر درآورد ،ب ابزارهات جدید «برات کاستن از ظرفگت مبارزه دیمن» تیکگرد

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی

استراتژی روسیه در استفاده از قدرت نرم در الحاق کریمه و نقض اصل حاکمیت و عدم مداخله

دارزد اعتراضاتی ک موجب برهم زدن زظم سگاسی در یمال آفریقا و غرب آسگا ید .گراسگموف در مقال

13

هرزمان دولت کی یف ،سگاست هات کرملگن را برزمی تافت و از آن پگروت زمی کرد برا تحریر
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روس هرا،

مردم این منطق دست ب تظاهرات علگ دولت می زدزد و م موالً در این تظاهرات ،با تاتارهرات کریمر کر
حامی دولت بودزد درگگر می یردزد .بر گوزر ات کر روسرگ در ایرن منطقر خودمذترار و عضرو سررزمگن

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی اوکراین ،حداکثر استفاده را از ب کارگگرت ابزارهات قدرت زرم در جمرت وادار کرردن دولرت اوکرراین و

مطالعات

قدرت رنم

ت دیل سگاستهات دولت کی یف کرد.
 -2تض گف سگاسی کشور مورد زظر ب منظور زاکارآمد جلوه دادن زظام مورد هدف و تذریرب و سرگاه
زمایی ارکان آن زظام :ب د از سقو رئگس جممور روس گرات اوکراین ویکتور یازاکوویچ ،روسگ هم زمران

سال هفتم شماره شانزدهم ،بهار و تابستان 9318

با بمره گگرت از توان اقترادت خود برات تحریم اوکراین ب وی ه در موضوع ازرژت و همچنرگن ف رالسرازت
دیپلماسی خود و چاز ززی با مقامات اروپایی ی

جنگ عظگم رساز ات را از طریق رساز هرات خبررت ایرن

کشور و همچنگن در یبک هات اجتماعی مجازت راه ازداخت است _چراک رئرگسجممرور قردرت اجرایری
باالیی در اوکراین دارد .بنابراین با تغگگر رئگسجممور امکان تغگگر جمتگگرت کلی کشور وجود دارد.
-9تسش برات بحرازی و حاد زشان دادن اوضاع کشرور از راه ارائر اخبرار زادرسرت و زگرز تحلگرل هرات
زادرست و اغراک آمگز :در اینجا روس ها از یبک هات اجتماعی ،برات زفروس در باورهرا و تغگگرر زگررشهرات
مذاطبان و حتی بسگط آن ها برات اقدامات عملی استفاده زمودزد .هم زمان هزاران کنشگر طرفدار روسگ هر
روز با حضور خود در این یبک ها سگاست ها و اخبار این کشور را توضگب می دهنرد و در تییگرد آن تفسرگر
میزویسند .یبک هات خبرت رایا تودت ،روسگ الگوم ،اسپوتنگ

 ،صدات روسگ و ...ی

جنگ اطسعاتی و

پروپاگازدات جدت را برات مقابل با تبلگغات غرب و همراه کرردن مرردم در منراطق یررقی اوکرراین دزبرال
میکنند.
 -2تقویت زارضایتی هات ملت ب دلگل مسائل میهبی ،قومی ،سگاسری و اجتمراعی :مسرکو بر یردت از
جدایی طلبان یرک حمایت می کند ،حمایت هایی ک ز تنما باعث ب همریذتگی سگاسی بلکر باعرث تغگگرر
خطو مرزت در اوکراین یده است .اوکراینی ها ز تنما در یرک این کشور بلک در کی یف هم بایستی با
هواداران مسکو مقابل کنند .روس تبارهات اوکراین ،ک حدود  21درصد از جم گت این کشور را تشرکگل
می دهند و عمدتاً در یمرهات یرقی و هم جوار با روسگ سراکن هسرتند را ،تحریر
دوزتس

 ،لوهازس

کررد ترا در یرمرهات

و خارکوف با پرچم روسگ دست ب تظاهرات اعتراض آمگرز علگر حکومرت مرکرزت

اوکراین بززند .آنها زگز برخی از ساختمانهات دولتی را تررف کرده و خواهان برگزارت هم پرسی جمت
جدایی از اوکراین و الحاک ب روسگ یدزد.
 -5کاهش روحگ و کارآیی در مگان زظامگان و ایجاد اختسف مگان یاخ هات مذتلف زظرامی و امنگتری:
زگروهات زامنظم چریکی جدایی طلب ک توسط ارتش مسکو حمایت مییدزد مناطق تحت تررف خود را
افزایش می دادزد و مسکو از این زگروها حمایت لجستگکی و سگاسی ب عمل می آورد .یورشهات مسرلحاز

در یمرهات یرقی اوکراین ،موجب مداخل زظامی دولت این کشور و درگگرت مسلحاز مگان آزان ید ،ک
این درگگرت چند هفت ب طول ازجامگد و منجر ب کشت یدن بسگارت از طرفگن درگگرت ید از طرفی دیگر
زگروهات روسی ف الگت ها و تحرکات زظامی خرود را در اطرراف مرزهرات اوکرراین بررات تضر گف روحگر
زگروهات زظامی اوکراینی افزایش میدادزد.
 -2اختسف افکنی در مگان مرردم و بررازگگذتن اخرتسف مگران مقرام هرات زظرامی و سگاسری کشرور :برا
باالگرفتن اختسفات سگاسی و عزل ریس جممور وقرت ویکترور یازراکوویچ ،در ایرن زمران رئرگسجممرور
مذلوع اوکراین ،از پوتگن درخواسرت کررد ترا بررات برقررارت مشرروعگت ،صرلب ،زظرم ،ربرات و قرازون از

ایستگاه هات ممم را ب تررف خود درآوردزد .در همگن روز ،پارلمان کریم  ،دولت جممرورت خودمذترار
را برکنار کرد و سرگگی آکسگنوف را ،ب عنوان زذست وزیر جدید کریمر برگزیرد .پرس از آن ،زگروهرات
روسی ک بر اساس ی

موافقت زام دوجازب در اوکراین مستقر بودزرد ،تقویرت یردزد .در ادامر  ،پارلمران

کریم استقسل یب جزیره کریم را از اوکراین اعسم و تمامی امروال دولتری اوکرراین را ملری اعرسم کررد.
همچنگن از سازمان ملل و سایر کشورها خواست ک استقسل کریم را ب رسمگت بشناسند .پارلمران کریمر
همچنگن خواستار الحاک این منطق خودمذتار ب خاک روسگ ید .هرم زمران ،زذسرت وزیرر جدیرد کریمر
اعسم کرد ،دولت جدید اوکراین را قبول زدارد و تمام زگروهات زظامی و امنگتی واقع در یب جزیرره بایرد از
دولت جدید کریم دستور بگگرزد .در  0.مارس ،پوتگن رسماً م اهرده الحراک بر روسرگ را امضرا کررد و
کریم را جز تجزی زاپییر روسگ خوازد ( .)ITAR TASS,2014بدین ترتگب ،روسگ با زمگن سازتهایی ک
با ب کارگگرت قدرت زرم ب وجود آورده بود ،یب جزیره کریم را از اوکراین منف

و ب خود منضم زمود.

 -3اصل حاکمیت و منع مداخله
اصل حق حاکمگت دولتهرا و همچنرگن اصرل حرق ت گرگن سرزویرت همرواره مرورد پرییرش حقروک
بگنالملل ،سازمانهات بگنالمللی و همچنگن دولتها قررار گرفتر اسرت .حرال آزکر در بسرگارت از مواقرع
اقلگتها ،ز ادهات گوزاگون قومی ،دینی ،فرق ات و  ...با توج ب وض گت خرود در کشرورها اعرم از عردم
توج الزم دولتها در حاکمگت و یا توقع اقلگتها و ز ادها از حاکمگت ک ب دالیل مت ردد موردپرییرش
آنها واقع زشده است ،منتط ب تسشها و اقداماتی از سوت این گروهها مییود ک از جمل حق اسرتقسل،
حاکمگت و حق جدایی از سوت ی

کشور مییود .این درخواستها از طرفی عسوه بر مغایرت با اصرل

حق حاکمگت دولتها ،با اصل حق ت

گگن سرزویت همسویی دارد.

تناقض اصول یادیده در بسگارت از موارد ب صورت مسالمتآمگز با ارائ امتگازات بگشتر مرتفع مییود
و در برخی از اوقات زگز بر اقردامات خشروزتآمگرز مریازجامرد .یکری از مررادیق زقرض اصرل حاکمگرت

مطالعات

قدرت رنم
محمد مهدی کوشا و همکاران

را در مرزهات اوکراین مستقر کردزد .زظامگان مسلب با زقاب و بدون یوزگفورم ،سراختمان هرا ،فرودگراه هرا و

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی

استراتژی روسیه در استفاده از قدرت نرم در الحاق کریمه و نقض اصل حاکمیت و عدم مداخله

زگروهات مسلب روسگ استفاده کند .روسها مت اقباً در  22فوری  ،2102صدوپنجاه هزار زفر از زگروهات خود
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دولتها ،قضگ جزیره کریم است ک ب دلگل مداخل و حضور زگروهات زظامی روسرگ  ،از اوکرراین جردا
18

گردید و سپس با امضات سند رسمی ب خاک روسگ منضم ید .اما عدم رعایت قوازگن بگنالمللی از سوت
دولت روسگ با اعمال مداخستی آیکار در امور داخلی اوکراین از قبگل تحریر

روس تبارهرات سراکن

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی کریم ب جدایی با حمایت سگاسی از آنها و اعزام زگروهات زظامی پگش از برگزارت هم پرسری و تمدیرد

مطالعات

قدرت رنم

دولت اوکراین ب استفاده از زور با مجوز مجلس دومات روسگ و زقض اصل حاکمگت و تمامگرت ارضری
آن کشور ،سبب خدی دار یدن جدایی کریم از اوکراین و همچنگن عدم مشروعگت الحاک آن ب روسرگ
از منظر حقوک بگنالملل گردید( .کاظمی فرویازی ،حسگن ):0939 ،ک در ادام الزم است اصل حاکمگرت
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دولتها و منع مداخل در امور داخلی را بررسی زمایگم.
حاکمگت از جمل مفاهگمی است ک در بستر تغگگر و تحوالت زمان دچار تحوالت بسگارت یرده اسرت
ب گوز ات ک بر ارر این تغگگر و تحوالت حاکمگت از مفمومی مطلق ب سمت مفمومی زسبی و محدود تغگگر
مسگر داده است .ب عقگده بگشتر دازشمندان قرن یاززده ب ب د ،اصل حاکمگت بگازگر قردرتی مرافوک قردرت
بوده و قدرتی مطلق محسوب میگردید .اما با توسر روابرط برگنالملرل ،مفمروم کسسرگ

و سرنتی اصرل

حاکمگررت ،وی گرری مطلررق و ازحرررارت بررودن خررود را از دسررت داده و ب ر مرررور دولررتهررا ب ر چنررگن
محدودیتهایی رضایت دادهازد( .الکس ،مازفرد.)02 :0929،
ایررن تغگگررر مفمرروم را مرریترروان از بنررد اول مرراده  2منشررور ملررل متحررد زگررز بردایررت زمررود( .کاسس ر ،
آزتوزگو .)25-22 :0951،ی نی حاکمگت داخلی تابع حقوک بگنالملل است.
لزوم حفظ حاکمگت ،ضرورت عدم اعمال قدرت ی

دولت بر دولت را میطلبد در غگر این صرورت

حاکمگت آن دولت مورد ازکار واقع یده و مداخل صورت میگگرد.
بنابراین اصل منع مداخل ریش در اصل حاکمگت دارد .زظر دیوان بگنالمللی دادگسترت در سرال 0323
مبنی بر اینک "پای و اساس روابط بگن الملل بر مبنات احترام بر حاکمگرت و اسرتقسل کشرورها زمراده یرده
است" زگز مؤیرد اهمگرت حفرظ حاکمگرت و رعایرت اصرل " عردم مداخلر " در روابرط برگنالملرل اسرت.
()ICJ,Reports,1949,para:4
همچنگن در قضگ تنگ کورفو زگز رأت دیوان بر این مبنا بود ک "احترام ب حاکمگت دولتهات مستقل،
یکی از بنگادتترین اصول حقوک بگنالملل و روابط بگنالملل است"( .ممتاز.)0199 2 ،0923 ،
سازمان ملل متحد از بدو تیسگس ،بر اساس صسحگت مندرج در منشور ،صسحگتهایی همچرون حفرظ
"حقوک بشر" و " زفی است مار" را لحاظ کرده است .لیا اجرات اینگوز صسحگتها ،صسحگت دولرتهرا
در ب ضی از امور را محدود ساخت است .دیوان بگنالمللی دادگسترت زگز بر این عقگده است ک " صسحگت
داخلی" کشور م نایی مطلق زدایت و متیرر از تحوالت بگنالمللی است( .افتذار جمرمی ،ص .)25

از این رو یورات امنگت در قضایایی همچون " قضگ رودزیات جنوبی  " 0322و " قضگ تب گض ز ادت
آفریقات جنوبی علگ زامگبگا  ،"0321وض گت موجود را تمدیدت علگر صرلب و امنگرت برگنالمللری دازسرت و
م تقد ب لزوم رعایت " حق ت گگن سرزویت " بوده است.
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بگنالمللی و تضگگع حقوک ازسازی را درپی خواهد دایت.

مطالعات

چرا ک مداخل در امور داخلی دولتهرا و تضر گف حاکمگرت آنهرا تب راتی همچرون اخرسل در زظرم دو فصلناهم علمی – ژپوهشی

مداخل دولت ها در امور داخلی یکدیگر پدیده جدیدت زگست و جام جمازی یاهد منازعات بسرگارت
در این موارد بوده است( .صفایی ،0922 ،ص .)00

 ،09.1ص .).2
اما با تروی ب مگثاک جام ملل ،توسل ب زور و مداخل در امرور داخلری بر طرور مشررو و زر مطلرق
ممنوع اعسم ید و پس از جنگ جمازی دوم و ازحسل جام ملل ،منشور ملرل متحرد برا تیکگرد برر اصرولی
همچون " حاکمگت " " ،اصل منع توسل ب زور" ،و " اصل عدم مداخل " ،روابط بگن دولتهرا برر اسراس
اصل کلگدت " منع توسل ب زور" پای ریزت زمود( .بند  2ماده  2منشور).
بدین ترتگب طراحان منشور با تفاوت قائل یدن بگن بحرانهات بگنالمللی و بحرانهات داخلی ،یرورات
امنگت را مسئول حفظ صلب و امنگت بگنالمللی قرار دادزد( .امگن زاده ،092. ،ص .)002.
البت اصل " عدم مداخل " ب غگر از منشور ،در اسناد بگنالمللری و منطقر ات دیگررت زگرز مرورد تیکگرد
قرارگرفت است .قط نامر  2090مجمرع عمرومی ( ،)0325قط نامر  ،)0321( 2225همچنرگن قط نامر 9902
( )0322در خروص " ت ریف تجاوز" از جمل اسناد بگنالمللی متضمن " اصل عدم مداخل " میبایند.
حق ت گگن سرزویت همواره از مباحث بحثبرازگگز در عرص حقوک بگنالملل بوده است .سازمان ملل
متحد از آغاز تیسگس در کنار هدف اصلی خود ی نی تحقق صلب و امنگت بگنالمللی ،زگاه وی هات هرم بر
حق ت گگن سرزویت دایت است .مجمع عمومی در  19دسامبر  0321با صدور "قط نام اعطات استقسل بر
سرزمگنها و خلقهات تحت سلط " گام بسگار بلنردت در زمگنر حرق ت گرگن سرزویرت بردایرت (رحگمری،
 ،0932ص  .)2حقوقدازان بگنالملل ز تنما این قط نام مجمع عمومی را ب دلگل محتوایش الزامی میدازند
بلک آن را اصلیترین سند حقوقی حق ت گگن سرزویت م رفی میکنند( .محمود زاده ،0932 ،ص  .)0حال
این سؤال مطرح است ک آیا در قضگ هات غگراست ارت همازند کریم  ،بذشری از جم گرت یر

کشرور از

حق جداییطلبی بر مبنات حق ت گگن سرزویت برخوردارزد؟
"برخی از حقوقدازان م تقد هستند جدایی ی

جازب ب طور مطلق ممنوع است ک این زظر مرورد قبرول

حقوک بگنالملل زگست .برخی دیگر وجود حق جدایی چارهساز یا جبرازی در موارد استثنایی و در صورت

محمد مهدی کوشا و همکاران

و قدرت کشور مداخل گر از ی

سو و منافع و قدرت کشرور مرورد هردف بروده اسرت( .عبراس ایرلقی،

استراتژی روسیه در استفاده از قدرت نرم در الحاق کریمه و نقض اصل حاکمیت و عدم مداخله

تا قبل از ترویب مگثاک جام ملل " ،مداخل یا عدم مداخل " در امور داخلی کشورها تابع اراده ،منافع

قدرت رنم

اعمال تب گض سگستماتگ
16

و کشتار دست جم ی علگ مردمِ بذشی از ی

کشور ک امکان ادام همزیسرتی

را با مشکل مواج سازد را الزم میدازند ک این زظر هم با مسئل کریم تطابق زدارد .اما زظرت کر روسرگ
از آن در قضگ کریم بمره جست این است ک فقدان حکمی در حقوک بگنالملل دربراره جرداییطلبری در

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی حوزه غگراست مارت ب م نات عدم منع آن است"(جمالی ،خامسی پور ،0932 ،ص .)99

مطالعات

قدرت رنم

ب زظر میرسد وض گت کریم مشمول هگچی

از موارد فوک زمییود .این یب جزیره آزاداز توسرط

جممورت خودمذتار اداره مییده و دارات یورات وزیران و پارلمازی است ک توسط ساکنان همگن منطق
ازتذاب مییوزد.
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از دیدگاه اصول و عرف بگنالمللی ،ضرورتی برات استقسل کریم از اوکراین وجرود زردارد .بنرابراین
اقدامات جداییطلباز در کریم و مداخل زظامی روسگ  ،ک خرود در گییرت از مذالفران اصرلی جردایی
کوزوو از صربستان بوده است ،آیکارا زاقض مقررات بگنالمللری بروده ،زتگجر ات جرز اخرسل در صرلب و
امنگت بگنالمللی زدارد و قط اً مورد قبول جام

بگنالمللی زگز زذواهد بود.

اما با وجود این ب زظر میرسد ،دیوان بگنالمللی دادگسترت اله با رأیی ک دربراره اسرتقسل کروزوو
صادر کردهاست ،ب طور ضمنی جدایی کریم از اوکراین را تییگد زموده باید

. (Charbonneau,2014,p

15).در زتگج همانقدر ک این اقدام یب جزیره کریم موافق اصل حق ت گگن سرزویت اسرت ،همرانقردر
هم اعمال این حق با اعمال زور و تمدید روسگ زگز با اصول بنگادین حقوک بگنالملل ،همچون عدم مداخل
و منع تمدید یا توسل ب زور مغایر است). (Artutunyan&Anna, 2014,P 5
از طرفی دیگر در برخی از استدالل هات مطررح یرده از سروت روسرگ مبنری برمشرروعگت اقردامات در
کریم بر اساس اصل مداخست بشردوستاز و اصل مسؤولگت حمایت ،الزم بود ک روسگ ابتدا این خطرر
برات اقلگتهات روسی تبار را اربات کرده و سپس ب موارد فوک استناد جوید( .جمالی ،خامسی پور،0932 ،
ص .)95
-4بررسی رفدار روسیه ار الحاق کریمه از منظر قدرت نرم و نقض اصل عدم مداخله
ب د از جنگ جمازی دوم و با تیسگس سازمان ملل متحد ،توسل ب زور در چرارچوب منشرور منرع یرد،
چراک عدم وجود ممنوعگت عام در مورد ممنوعگت کاربرد زور و توس طلبی دولتها ،منجر ب وقروع دو
جنگ در اب اد جمازی ید .از این روت ،اصول و قواعدت ک در چارچوب آن ها ،کشرورها بتوازنرد روابرط
دوستاز و یفافی دایت بایند ،ضرورت یافرت .بنرابراین ،سرازمان ملرل بر منظرور برقررارت صرلب و امنگرت
بگن المللی و توس روابط دوستاز بر مبنات برابرت و احترام بر حاکمگرت دولرت هرا و رعایرت آزادت هرات
اساسی یکل گرفت و با تیکگد بر اصول بنگادینی چون احترام ب "حاکمگت"" ،اصل عدم توسل بر زور" و
"اصل عدم مداخل " ،س ی زمود ک بر اساس مکازگسم امنگرت دسرت جم ری ،صرلب و امنگرت برگنالمللری را
برقرار سازد .منشور ،با اولویت اصل حاکمگت و بنابر اصل "منع مداخل " ک زتگج منطقی آن است (موژن،

 )022 :0922روابط بگن دولت ها را بر اساس این اصل کلگدت استوار زمود و رعایت آن را جرز تکرالگف و
الزام دولت ها قرار داد .بند  2ماده  2منشور ب صراحت هر زوع توسل ب زور یا حتی تمدید ب استفاده از آن
11

را ،علگ تمامگت ارضی و استقسل سگاسی کشورها ،ممنوع اعسم کرده اسرت و همچنرگن در بنرد  2مراده ،2
بگان می دارد ک هگچ ی

از مقررات مندرج در این منشور ،ملرل متحرد را مجراز زمریدازرد در امرورت کر دو فصلناهم علمی – ژپوهشی

اساساً در صسحگت قلمروت داخلی دولت ها قرار دارد ،دخالت زمایند و اعضرا را زگرز ملرزم زمری زمایرد کر
چنگن مسائلی (بحرازی) را برات حل و فرل تابع مقررات این منشور قرار دهند .لگکن ایرن امرر زرافی اعمرال
اقدامات قمرت پگشبگنی یده در فرل هفتم زگست .بدین ترتگب طراحان منشور برا تفراوت قائرل یردن برگن

اقتدار حقوک بگن الملل خرارج زمودزرد".رعایرت اصرل عردم مداخلر "موجرب حفرظ حاکمگرت و اسرتقسل
کشورها و در زتگج صلب و امنگت بگنالمللی خواهد بود( .صادقی حقگقی)021 :0931،
با توج ب مطالب فوک ،قدرتهات بزرگ برات پگشبرد اهداف است مارت خود ،ب ابزارهرات زروین کر
ظاهراً عارت از خشوزت است ،روت آوردهازد .قدرت سذت و زررم مریتوازرد بر عنروان دو قطرب از یر
ززجگره قدرت مورد توج قرار گگرد .زات در این خروص مریزویسرد« :قردرت زررم و سرذت بر یکردیگر
مرتبط هستند چرا ک هر دوت آنها دو جنب توازایی ب دست آوردن اهداف ب وسگل تیرگرگیارت بر رفترار
دیگران است .وج تمایز بگن آنها هم در ماهگت رفتار و هم در ملموس بودن منرابع اسرت(».

Bohorquez.

)2005
ی

کشور می توازد ب مقاصد مورد زظر خود در سگاست جمازی زائرل آیرد ،چرون کشرورهات دیگرر،

ارزش هات آن را می پییرزد ،از آن تب گت می کنند ،تحت تیرگر پگشرفت و آزادازدیشی آن قرار می گگرزرد و
در زتگج خواهان پگروت از آن می یوزد .آزچ امروز در سگاست هات جمازی در حال وقروع اسرت ،فراترر از
ب کارگگرت قدرت زرم بوده و با هجم و حمل گسترده بر فرهنگ و عقاید جام هدف خود ،ب استحال از
درون آن پرداخت و ب ت بگرت چمره جنگ و تنازع ب خود گرفت است .از این رو ،بسگارت از صاحب زظران
آن را ،ب «جنگ زرم» ت بگر میکنند .در این زبرد بی صردا ،اقردام زررم ،روازری و تبلگغرات رسراز ات ،جام ر
هدف را زشاز گرفت و بدون درگگرت و استفاده از زور و اجبار ب ازف ال و یکست وا میدارد.
پس آزچ ب وسگل قدرت زرم در جنگ زرم مورد هدف قرار میگگرد ،عقگده و فرهنرگ افرراد اسرت و
س ی بر آن دارد ک با حمل ب فرهنگ عمومی ی

جام  ،ب اصلی ترین عامل قدرت ملری ی نری حمایرت

مردم از حکومت خدی وارد کرده و اراده ملت را از بگن ببررد .زتگجر تمرامی سگاسرتهرات فروک ،در بلنرد
مدت این است ک ب تدریط و حتی زامحسوس دغدغ مقاومت و دفاع از آرمان و سگاست هات حاکمگت و
حتی تمامگت ارضی در مگان مردم از بگن رفت و برا اسرتحال از درون ،مقدمر فروپایری سگاسری رر امنگتری و

محمد مهدی کوشا و همکاران

دازستند (امگن زاده )002.. :092.،و امورت ک در حگط قلمرو داخلی کشورها قرار می گرفت را از حروزه

قدرت رنم
استراتژی روسیه در استفاده از قدرت نرم در الحاق کریمه و نقض اصل حاکمیت و عدم مداخله

بحران هات بگن المللی و بحران هات داخلی ،یورات امنگت را اساساً مسئول حفظ صرلب و امنگرت برگن المللری

مطالعات

ساختارت ی

حکومت پدید آید .گزاره اصلی زظری قدرت زرم ،توج ب ایغال فضرات سهنری یرمروزدان

جوامع دیگر از طریق ایجاد اقناع است کر هردف آن در درجر اول ،افکرار عمرومی خرارج اسرت رویری
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غگرمستقگمی ک ب طور م مول برات دستگابی هدف یا چگزت ک مد زظر یرذی قررار دارد ،مرورد اسرتفاده

مطالعات

رویکرد پنمان از قدرت ،کشورت در سگاست جمازی و منطق ات ب اهداف و پگش فررضهرات خرود دسرت

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی قرار می گگرد این روش روت دیگر قدرت را زشان میدهد .بنابراین ،گاهی ممکن است در چرارچوب ایرن

قدرت رنم

یابد ،زیرا کشورهات دیگر ارزشهات فرهنگی ،سگاسی و اقترادت او را مورد تییگد قرار داده و از الگوت او
تقلگد میکنند و حتی ب مگزان بارزت زسبت ب آن کشور ایتگاک زشان میدهند .در واقع ،ایرن همران قردرت
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زرم ی

کشور است ک بر دیگر کشورها و بازیگران سگاسی تیرگرگیار بوده است.

در حقگقت این زوعی از دخالت در امور داخلی دیگر کشورها با طرح ،زقش و برزام ریزت از پگش تمگ
یده با استفاده از ابزارهات مدرن است ،ک با اصل "عدم مداخل " در تناقض است .چرا ک هگچ دولرت یرا
گروهی از دولت ها بنا ب هگچ دلگلی حق دخالت مستقگم و غگر مستقگم در امور داخلی و خارجی دولتهات
دیگر را زدارزد .درواقع در جنگ زرم ،بجات ایغال و تررف زظامی سررزمگن ،هویرت و آرمرانهرات مرردم
سرزمگن مورد زظر و قلوب و اسهان آنها تسذگر مییود و سلط مستقگم و بگروزی ،جرات خرود را بر سرلط
زامحسوس ،از طریق افکار تحمگلی بر مردمان سلط پییر میدهد سلط ات ک بگش از پگش ،زظم بگنالمللری
م اصر را در م رض تمدید قرار داده است( .ساعد)22 :09.3،
لزوم حفظ حاکمگت ،ضرورت عدم اعمال قدرت ی

دولت بر دیگرت چ بر صرورت مسرتقگم و چر

ب صورت غگرمستقگم را میطلبد .در غگر این صورت حاکمگت آن دولت مورد ازکار واقع یده و مداخل در
امور داخلی آن دولت صورت گرفت است .از آزجا ک اصل "منع مداخل " ،ریش در اصل حاکمگرت دارد.
زظر دیوان دادگسترت بگن المللی در سال  ،0323مبنی بر اینک پای و اساس روابط بگن الملل بر مبنات احتررام
ب حاکمگت و استقسل کشورها زماده یده اسرت ( ،)I.C.J. Reports, 1949, Para.4مؤیرد اهمگرت حفرظ
حاکمگت و رعایت اصل "عدم مداخل " در روابط بگن الملل اسرت .چررا کر مداخلر در امرور دولرت هرا و
تض گف حاکمگت آن ها ،تب ات سویی از جمل اخسل در زظم بگن المللی و تضگگع حقروک ازسرازی را در پری
خواهد دایت .ب صورت کلی ،زظری هات زرمافزارگرایاز بر ظمور قدرت در یکل و ماهگت جدید بر ویر ه
پس از پایان جنگ سرد تیکگد میکنند.
با توج ب اینک  ،قدرت زرم ابزارت است ک ابتدا ،زمگن و بسرتر الزم جمرت پگشربرد اهرداف زامشرروع
دیگر کشورها را در کشور هدف با مشروع جلوه دادن آن هرا در اسهران مرردم و دولتمرردان آن کشرور بر
وجود میآورد .اگر مقامات کشور هدف قازع یرده و اولویرتهرات سگاسرت خرارجی خرود را ،در جمرت
ا هداف کشور خارجی تغگگر دادزد ،ک در اولگن قدم کشور ب کارگگرزده این ابزار ب پگروزت رسگده اسرت.
در غگر این صورت ،از فشار بر افکار عمومی جام هدف استفاده خواهد ید ک اگر تحت این فشارها هم،

زتگج مطلوب ب دست زگاید ،طی مرحل ب دت ،کشور ب کار گگرزده این ابزار س ی میکند با آماده کرردن
اسهان عمومی جام هدف از طریق قدرت سذت ب خواست هایش در کشور مورد زظر دست یابد .البت ک
این امر با قط نام هات مجمع عمومی زگز در تناقض است ،چراک قط نام یماره  ،2090حق کشورها جمرت
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خروص روابط دوستاز ک با اجماع ب ترویب رسگده است ،مداخل مستقگم و غگر مستقگم دولت هرا را در

مطالعات

اداره امور خود را بدون هرگوز دخالت خارجی یناسایی زموده است .قط نام اصول حقوک برگن الملرل در دو فصلناهم علمی – ژپوهشی
امور داخلی و خارجی کشور دیگر قویاً منع می زماید .همچنگن "منع هرگوز مداخل " و حق کشورها بررات
ازتذاب زظام اقترادت ،سگاسی ،اجتمراعی و فرهنگری بردون اجبرار و تمدیرد خرارجی در قط نامر "منشرور

ممم ترین وی گی عرر حاضر استفاده از قدرت زرم در سطب مذتلف داخلی ،خارجی و برگنالمللری بر
وسگل دولت هاست ک زتگج روزدهات تکاملی جوامع بشرت و جو تاریذی است .در قرون گییت  ،قردرت
در مفموم تنگ و تاری

محرور گشت و در واقع مساوت برود برا مفمروم اجبرار و تنبگر سرذت و فگزیکری

(چماک) و حداکثر مشوک هات مادت ،مثل امتگازات اقترادت (هویط) .اما با تغگگر و تحرول مفمروم قردرت و
خارج یدن آن از ادراکات حداقلی و با بسط و توس این مفموم از قالب سرذت بر قالرب هرات دیگرر در
مفموم قدرت زرم در پی تحوالت پیدرپی زایی از تغگگر زگرش هات اسهران سگاسرتمدارن و تئوریسرگنهرات
روابط بگنالملل ،چ در حوزهات تئوری

و چ در صحن عملی ،همانقدر ک ابزارهات محسروس را بررات

کنترل رفتارهات تاب ان و اعضات جام چ در سطب خرد (افراد جام ر ) و چر در سرطب کرسن (کشرورها
روابط بگن الملل) ،مفگد میدازستند ،ابزارهات زاملموس و زامحسوس را زگز ارزش زماده و تیرگر آن ب مراترب
با هزین کمتر ،هم از زظر جازی و هم از زظر مالی ،را مطلوب یافت و ب مفگد بودن آن تیکگد میکردزد و بر
کشورهایی ک در سازمان دادن ب این مفموم جدید قدرت زاتوان بودزد ،هشدار میدادزد ک هرچ زودترر
ب تحوالت ساختارت ،چ در سطب داخلی و چ در سطب خارجی ،روت بگاورزد .در غگرر ایرن صرورت ،برا
فقدان مشروعگت در هر دو سطب روبرو یده و این امر زمایتاً باعث تحلگرل رفرتن قردرت سرذت آن هرا زگرز
خواهد ید.

روسگ با استفاده از ابزارهات مممی ک امروز در پی گسترش فضات مجازت ب آنهرا دسترسری دایرت
توازست قبل از ورود ب کریم از لحاظ فرهنگی و روازی بر ساکنگن کریم تیرگر بگیارد و آنها را ترغگرب
ب پگوستن ب فدراسگون روسگ کند .ابزارهایی ک با توج بر ظرفگرتهرات جم گتری و واق گرات موجرود در
کریم ب خوبی ب کار گرفت ید و توازست ب خوبی روس ها را ب مطرامع خرود در مرورد کریمر برسرازد.
قدرت زرم در دورازی ک حضور مستقگم زگروها عرسوه برر هزینر هرات زیرادت کر دارد برا موازرع قدرتمنرد
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ندیجه:

استراتژی روسیه در استفاده از قدرت نرم در الحاق کریمه و نقض اصل حاکمیت و عدم مداخله

حقوک و وظایف اقترادت کشورها" مورد تیکگد قرار گرفت است)G.A / Res / 3281 (xxIx) 1974( .

قدرت رنم

بگن المللی مواج است بمترین حرب است ،حرب ات ک عسوه بر اینک کمتررین تلفرات ازسرازی را بر همرراه
دارد در دعاوت مربو ب الحاک دارات توجگ عملکردت بسگار فراوازی اسرت .امرروزه یکری از زقرا قروت
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روسگ در مباحث حقوقی الحاک کریم ب روسگ عدم حضور سذتافزارت و زظرامی در ایرن کشرور اسرت

مطالعات

ضریب زفوس در کریم آنها را از هر حضور سذتافرزارت گسرترده م راف کررد .تجربر بحرران اوسرتگات

دو فصلناهم علمی – ژپوهشی ک توجگ مناسبی مبنی بر رضا مندت سراکنان کریمر را در خرود مکنرون دارد .تغگگرر فرهنرگ و گسرترش

قدرت رنم

جنوبی و حضور تمام عگار زظامی زشان داد اگر روسها ب همران یرگوه وارد درگگررت مسرتقگم برا اوکرراین
می یدزد با این وجاهت قازوزی و حقوقی زمیتوازستند از آن سربلند در بگایند .اسرتفاده مرؤرر از قردرت زررم

سال هفتم شماره شانزدهم ،بهار و تابستان 9318

حتی در بذش هات مممی از زگروت زظامی روسگ زگز امروزه بر دکتررین و دسرت برترر تبردیل یرده اسرت،
حضور زظامگان روسی بدون هگچ زام و زشازی از زظامی گرت و ت لق ب کرملگن یکری از تریرگرات اسرتفاده از
قدرت زرم در الحاک کریم ب روسگ بوده است.
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