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 سياست خارجي روسيه وهويت 

 

 1وحیدپروین، 2عباس حمادپور، 3سید کرامت حسینی

 

و تاًثیر  این تحقیق بر آن است به بررسی تحوالت در سیاست خارجی روسیه بپردازد:  چکیده

یافته های تحقیق نشان می دهد که سه گفتمان  .هویت بر سیاست خارجی روسیه را نشان دهد

و اوراسیا گرایی در سیاست خارجی روسیه وجود دارد که در هر  آتالنتیک گرایی، اسالوگرایی

دوره ای یکی از این گفتمان ها حاکم بوده است و یکی از دالیل تغییر گفتمان های حاکم بر 

بحران هویت به .  سیاست خارجی روسیه مساًله هویت وتاًثیر آن بر سیاست خارجی روسیه است

ی اساسی در مورد موقعیت و جایگاه خود در وضعیت سرگردانی روس ها در پاسخ به پرسش ها

متغیر جهانی اشاره دارد و تنوع گفتمان ها نیز حاکی از تنوع پاسخ هایی است که به این پرسش ها 

داده می شود. منظور از بحران هویت در روسیه وضعیتی است که به خاطر تحول در هویت ملی، 

. چارچوب تئوریکی که در شی به وجود آمده استنقش و جایگاه آن کشور در دوره پس از فروپا

این پژوهش بر اساس روش تحقیق تحلیلی و توصیفی بر پایه  این مقاله نظریه سازه انگاری می باشد.

تجزیه و تحلیل اطالعات موجود بر آن است تا به تاثیر هویت بر سیاست خارجی روسیه) نظریه سازه 

 انگاری( بپردازد.

 .نظریه سازه انگاری ،روسیه، هویت ،ت خارجیسیاس  کلید واژه:

 

 مقدمه

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دوران یلتسین و پوتین، سیاست خارجی جمهوری فدراتیو روسیه تحت تأثیر نگرش های حاکم    

می باشد. بر طبق نگرش  4اسیاگرایانو اور 1، اسالو گرایان2بر سیاست خارجی روسیه شکل گرفته است که شامل: آتالنتیک گرایان

آتالنتیک گرایان روسیه برای حل و یا تخفیف مشکالت و معضالت ساختاری خود می بایست استراتژی پیوند با غرب را اتخاذ کند که در 

فتند که این این دوران شاهد نزدیکی بیش از پیش روسیه به کشورهای غربی وآمریکا بودیم. پس از گذشت چند سال مردم روسیه دریا

                                                 
 می واحد بوشهردانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه ازاد اسال- 3

 واحد بوشهراسالمی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه ازاد  کارشناس.2

 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه ازاد واحد بوشهر -1

 
8 - Atlántico lado 
3 - fundamentalists slavers 
9 - Avrasyagrayan 
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روسیه  ها اوراسیاگرایان حاکم شد که آننگرش  نزدیکی عظمت سنتی روسیه به عنوان یک کشور مستقل را زیر مسئول برده است .بنابراین

د و تأکی تر از ایده همگرایى با غرب مى دانستند،مهم را یک قدرت بزرگ داراى منافع خاص قلمداد کرده و توجه به الزامات ژئوپولیتیک را

نگاه به شرق مطرح می شود که طرفداران بازگشت روسیه به گذشته پرشکوه خود بود. با روی کار آمدن پریماکف سیاست   این گروه بر

و  این نگرش اوراسیا گرایان نام داشتند. این گروه عالوه بر اعتقاد به برقراری روابط مناسب با غرب، خواستار برقراری روابط با هند، چین

مچنین برقراری روابط نزدیک تر با خارج نزدیک شدند. اما با روی کار آمدن پوتین تالش می شد تا سیاست خارجی روسیه به ه ایران و

شاخص های مثبت و استراتژی های گذشته دست یابد. در این دوران سعی بر این است تا به منظور رفع کمبودهای روسیه  ترکیبی از عناصر و

ژی، از نزدیکی و تقویت روابط با غرب استقبال شود. در عین حال سیاست خارجی روسیه در این دوران به دنبال در حوزه اقتصادی و تکنولو

احیای روابط سنتی با مجموعه کشورهای غیرغربی است که در دوران جنگ سرد متحد جماهیر شوروی بوده اند. توجه به خارج نزدیک 

بود نیز اهمیت باالیی در مجموعه جهت گیری های این کشور داشته است. در خصوص در دکترین شرق گرایان مورد مالحظه  که آنگونه

هویت روسیه بایستی گفت بحران هویت عمده ترین علل ناپایداری سیاست خارجی روسیه بوده است و منظور از بحران هویت در روسیه 

 وپاشی به وجود آمده است. پس از فر وضعیتی است که به خاطر تحول در هویت ملی، نقش و جایگاه آن کشور

پاسخ دهد که علل  پرسشاین تحقیق بر آن است که  به این  .می باشدتاثیر هویت در سیاست خارجی روسیه هدف این پژوهش تبیین         

ت میان رقاب -3تغییر و تحوالت در سیاست خارجی روسیه چیست؟ فرضیه هایی که برای این سئوال در نظر گرفته شده است این است که 

بحران هویت در روسیه علل اصلی در -2گفتمان های حاکم بر سیاست خارجی روسیه سبب تحول در سیاست خارجی روسیه شده است.

 ناپایداری سیاست خارجی روسیه می باشد. 

 مبانی نظری پژوهش

دیده های انسانی را اموری بر ساخته می سازه انگاری رویکردی است که ریشه در علوم اجتماعی دارد، بدیم معنی که تمامی دانش ها و پ

(. سازه انگاری یکی از نظریه 14: 3131داند که این برساختگی نیز به گونه ای اجتماعی و در جریان کنش متقابل بین ذهنی است)سلیمی، 

ل در بعد محتوایی آن می دهد، اهمیت های مهم در دهه اخیر در روابط بین الملل است که نه تنها از نظر فهم نوینی که به ما از روابط بین المل

(. این نظریه بر خالف نظریه های 331: 3131دارد، بلکه از آنجایی که در عین حال تالشی است در حوزه فرانظری اهمیت دارد،)مشیرزاده، 

را تشکیل می  اثبات گرایی بحث از شناخت شناسی به هستی شناسی ارتقا می دهد. مباحث هستی شناسی کانون اصلی سازه انگاران

(. بر این اساس، آنها از نظر هستی شناسی، واقعیت های اجتماعی را اموری ذهنی قلمداد می کنند که از مجموع 113: 3131رزاده، یدهد)مش

از قواعد، احکام، انگارها و .... تشکیل شده است که این مفاهیم در طول زمان و در یک فضای جغرافیایی خاص تکوین یافته اند و متاثر 

(. سازه انگای در مورد کنش معتقد به سرشت اجتماعی 1: 3133فرایندهای مختلف بوده اند تا به فرم و ساخت فعلی در آمده اند)رشیدی، 

آنها است، به ایم معنی که این تعامالت، رویه، هنجارها، ارزش ها، فرهنگ، ایدئولوژی، باورهای اصولی و ایده های نهادینه هستند که به 

(. ساختارهای اجتماعی نیز نتیجه تعامل هستند. تعامل سبب می شود هویت های جمعی 331: 3131ها قوام می بخشد)مشیرزاده، هویت آن
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مختلف بازیگران متفاوت در جریان کنش متقابل و واکنش ها و پاسخ های مجدد دچار دگرگونی، تغییر و بازتولیدشوند. کنشگر در جریان 

ه ناگزیر است در نظام هویتی خود تجدید نظرهایی را قائل شود تا در فضای جدید بهتر بتواند عالیق و منافعش را پیگیری منافع خود، رفته رفت

به دست آورد. انسان در چارچوب هستی از پیش موجود، ظاهر می شود و در فرایند جامعه پذیری، الگوها و شیوه های اندیشیدن و زبان آن 

مشارکت کرده و صاحب افق خاصی می شود. او در این افق، به تفسیر و فهم واقعیت می پردازد و در  را درونی می کند و در معانی جمعی

جریان این کنش فعاالنه، آن را برای خود تعریف کرده و در نهایت می سازد. افراد یک جامعه نیز در چارچوب ذهنیت مشترک جمعی 

معنای دیگری می سازند و در قالب معناهای ساخته شده به هر جزء با آن به  خود، واقعیت اطراف را  تعریف و دسته بندی می کنند و به

(. در جریان تعامالت است که کنشگر به فراگیری معانی و رویه مندی ها، قواعد و 232: 3131کنش متقابل می پردازند)متقی و کاظمی، 

های بعدی او در جریان تعامالت آتی است. در مسیر این هنجارها و هویت یابی اقدام می کند و سپس این عالمل در ادامه، مسبب کنش 

کارگزار مطرح می شود. سازه انگاران تاکید دارند  -تعامل است که یکی دیگر از گزاره های هستی شناسی سازه انگاران، یعنی مساله ساختار

ادی، سیاسی و فرهنگی را که کنشگران که چگونه هنجاری یا اندیشه ای معنای هویت تک تک کنشگران و الگوهای فعالیت مناسب اقتص

(. برای سازه انگاران ساختار و کارگزار به شکلی متقابل به یکدیگر 333: 3131یاد شده در پیش می گیرند تعریف می کنند)افضلی و متقی، 

کنشگران هویت ها و منافع خود را قوام می بخشند. ساختارها به عنوان پدیده هایی نسبتاّ پایدار  با تعامل متقابل خلق شده و براساس آنها، 

 (.111: 3131تعریف می کنند. ساختار جدا از فرآیند و به عبارتی، جدا از رویه  های کنشگران وجود ندارد)مشیرزاده، 

 

 پارامترهای سازه انگاری -3جدول

 تئوری سازه انگاری پارامترها ردیف

 یعقاید اصل 1
 ی، فرهنگ و هویت هایجمع یه، ارزش هامتقاعد کنند یسیاست بین الملل توسط ایده ها

 گیرد. یشکل م یاجتماع

 یبازیگران اصل 2
 ی، فرهنگ و هویت هایجمع یمتقاعد کننده، ارزش ها یسیاست بین الملل توسط ایده ها

 گیرد. یشکل م یاجتماع

 نظریه یکاست 3
می دهند که  اجتماعی چگونه اجازه  ناتوانی در پاسخ به این نکته که ساختار قدرت و اوضاع

 ارزش ها تغییر یابند.
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نظریه های سازه انگاری بازی کرد، زیرا واقع گرایی و لیبرالیسم هر دو در پیش بینی این  مطرح شدنپایان جنگ سرد نقش مهمی را در    

 1، میخاییل گورباچفتند کهگف سازه انگاران در این باره بیان می .ه و در تبیین آن دچار مشکل بودندواقعه )پایان جنگ سرد(شکست خورد

را به کار بسته بود. از دیدگاه سازه انگاری، مسأله "امنیت مشترک"سیاست خارجی شوروی را انقالبی نمود، زیرا ایده های جدیدی نظیر

همواره بحث  های مختلف، هویت ها و منافع شان را در می یابند. از آنجا که قدرت که چگونه گروه بوداصلی دنیای بعد از جنگ سرد این 

که چگونه ایده ها و هویت ها پدید می آیند، و چگونه درگیر تعامل می  اصلی سیاست و روابط بین الملل می باشد، سازه انگاران بر این

که چگونه دولت ها مسائل و واقعیت ها ی مختلف را درک می کنند، تأکید، و به وضعیت های شکل گرفته پاسخ می  شوند، و این

 بیالملل از ترک نیب استیمطالعه س یکردهایاز رو یکیبه صورت  یتوان گفت سازه انگار یم یبطورکل (.313-312: 3173دهند)خبیری،

از  یاز برخ یریگوناگون را با بهره گ یها هینظر یها یو کاست هایینارسا یشود که در تالش است به نحو یم لیمختلف تشک یکردهایرو

 (.222:3134)قوام، دیالملل ارائه نما نیب استیرفتار س یاز الگو یتر یقعوا ریه اصطالح تصوخود آنها برطرف کند و ب یگزاره ها

 جایگاه هویت در نظریه سازه انگاری 

یکی از بنیانی ترین گونه های ساخت اجتماعی محسوب می  زیراهویت یکی از مفاهیمی است که سازه انگاران به آن توجه فراوانی دارند. 

این است که منافع و هویت ها از کجا ریشه می گیرند و به طور کلی نقش هنجارها و باورهای مشترک به عنوان دو مولفه  شود. سئوال اصلی

مکتب سازه انگاری هویت را مسأله ای تجربی می داند که باید در یک  اصلی سازه انگاری در سیاست خارجی یک کشور چگونه است؟

منافع خاص می پردازد  ، نه تنها به بررسی چگونگی تدوینمکتب با تلقی منافع به عنوان متغیر محوری این .بافت تاریخی به نظریه کشیده شود

بلکه از آن گذشته می خواهد بفهمد چرا بسیاری از منافع تکوین نمی یابد. در چارچوب مکتب سازه انگاری، دولت ها کنشگری بیشتری 

هویت ها، و منافع دیگر  یست. بر عکس، گزینه ها را شبکه هایی از شناخت رویه ها،دارند ولی این کنشگری به هیچ وجه بی قید و بند ن

به شدت محدود می سازند که در بافت های تاریخی خاص حاکم اند. مکتب سازه انگاری معتقد است که برای هرگونه شناخت  بازیگران

ان این مکتب را به خاطر اعتقاد داشتن به قدرت آگاهی، اندیشه امور جهان، هم امور مادی و هم قدرت گفتمانی ضروری است، غالباً طرفدار

ها، فرهنگ، ایدئولوژی و زبان یعنی گفتمان، افرادی غیر واقع بین می شمارند. مفهوم شبکه قدرت آگاهی میشل فوکو، نظریه چیرگی 

طالیه دار موضع گیری مکتب سازه انگاری ایدئولوژیک آنتونیو گرامشی و تمایزی که ماکس وبر میان اجبار و اقتدار می گذارد همگی 

 (.411-413: 3133درباره قدرت در زندگی سیاسی هستند)لینکلیتر،

کل می ساختار اجتماعی بشری اساساً با ایده ها و باور های مشترک ش -3به دو اصل در سازه انگاری اشاره می کند.  1الکساندر ونت   

کسی مدعی شود هیچ برای نمونه شاید انگاری ساختارها از اهمیت خاصی برخوردار می شوند، در مکتب سازه  .گیرد و نه با نیروهای مادی

مریکا از تبعیض رنج نمی برند و به تعبیری هر یک امکان پیشرفت و ارتقای اجتماعی و فرصت برابر دارند، با این وجود شاهد آیک از مردم 

و غیره را در بر می گیردکه در این وضعیت امکان پیشرفت چندانی باقی نخواهد  گتوهایی در شهرها هستیم که اقوام ایتالیایی، سرخپوست

                                                 
5 -Mijaíl Gorbachov 
6 -Alexander de vent 
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ماند. به تعبیر دیگر تنها انتخاب فردی) کارگزار( مهم نیست، بلکه شرایط و محیطی که آنها درآن به دنیا آمده اند نیز از اهمیت خاصی 

و ساختار نیز خود با روابط  را که خود محصول ساختار می باشنددهیم، چ برخوردار است. در واقع شرایط و ساختارها را به ساختار پیوند می

ها شامل هنجارها، باورها،  قدرت پیوند خورده است. ساختارها در اصل، مادی نیستند، بلکه بر اساس تصور و خیال اندیشی بنا شده اند. این

دفی را دنبال می کنند از طریق باورهای مشترک بنا می شود و نه به هویت ها و منافع بازیگرانی که ه -2رویه ها و عادات مشترک می شوند. 

 (.331: 3131واسطه ماهیت و سرشت خود)فالحی،

در نظریه سازه انگاری، ضمن تأکید بر ویژگی ساختگی و نهادی مفهوم دولت، هویت آن نه به عنوان مسأله ای شخصی یا روان شناختی،   

به وسیله تعامل بازیگران با یکدیگر، به وسیله مشارکت در معانی جمعی و از درون یک دنیای  بلکه امری رابطه ای تلقی می شود که

ه تعامل و اجتماعی تکوین یافته پدید می آید و تغییر می کند و لذا نه ثابتند و نه شبیه به همدیگر، و از این رو، تمام هویت ها مشروط، وابسته ب

هویت ملی و هویت دولت تا حدود زیادی در رابطه با دیگر ملت ها و دولت ها  . بر این اساس،جای گرفته در درون یک متن نهادی هستند

تشکیل می شوند. لذا هویت دولت ها وابسته به شرایط تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی تغییر پذیر است. هویت ها همواره در حال 

ت حاد و بحران های بین المللی تشدید می شود. در سطح بین المللی، تحول گفتگو و مبادله با یکدیگرند، و این موضوع در زمان تغییرا

الگوهای سیستمی منجر به تغییر در داخل کشورها و مجادله در مورد مورد هویت ملی و روابط دولت با جامعه بین المللی می شود، در سطح 

بحث هویت ملی را دامن زند. محیط بین المللی که دولت  به اندداخلی، تغییر مرزهای سرزمینی، تغییرات اقتصادی، سیاسی و جمعیتی می تو

آن عمل می کنند بیش از آنکه مادی باشد، فرهنگی و نهادی است و در روند تعامل دولت ها ساخته و بازسازی می گردد. همچنین این  درها 

ه آنها از خود دارند اثر می کند. از طریق روندهای تعاملی که بر رفتار دولت ها اثر بگذارد، بر تعریفی ک محیط فرهنگی و نهادی، بیشتر از آن

تکراری ، هویت ها و انتظارات نسبتاً ثابتی در مورد یکدیگر ایجاد می شود که بدین ترتیب، ساختارهای اجتماعی پدید آمده و حفظ می 

به سادگی تغییر نمی کنند، چرا که  جاد شده اند،هویت و منافعی که ایشود که فرصت ها و انتخاب ها را محدود می کند. لذا آن ساختارهای 

نظام اجتماعی به یک واقعیت اجتماعی عینی برای بازیگران تبدیل می شود. بازیگران ممکن است با توجه به عوامل خارجی ای نظیر انگیزه 

در حفظ آنها مالحظاتی داشته  های ایجاد شده به وسیله نهادهای مستقر شده و محدودیت های داخلی مثل تعهد به هویت های موجود،

 .)41-44: 3134کرمی،(باشند

پس دامنه تغییر هویت ها نیز از نظر ونت حدودی دارد، به طوری که او آنها را نسبتاً ثابت می داند و معتقد است که هویت ممکن است   

شده اند. بر اساس دیدگاه سازه انگاران، تغییر و در مقابل تغییر مقاومت کرده و یا به سختی تغییر کند، اما هویت ها در دل سنگ ها حک ن

پویایی هم حدودی دارد و هویت ها شامل برخی عوامل غیر اجتماعی و فیزیکی نظیر جغرافیا، قومیت و زبان هستند که در مقابل تحول 

متفاوت از هویت شوند. مثالً در مقاومت می کنند. اما همین بنیادهای ثابت می توانند در زمان های متفاوت مرجعی برای شکل گیری نوع 

یک زمان جغرافیای یک دولت می تواند آن را در درون ژئوپولیتیک و با هویت و نقشی خاص قرار دهد. و در زمانی دیگر، هویت متفاوتی 

، 3134رمی، را ارائه کنند، همچنین ممکن است جغرافیا مبنای یک هویت باشد، اما مذهب، قومیت و زبان، مبنای هویت دیگری شوند)ک
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(. به عبارتی می توان گفت: از دید سازه انگاران، هویت ها منافع را شکل می دهند و منافع نیز سرچشمه رفتارها و اقدامات هستند، از 41-41

ا و نقش این رو، دولت ها دارای مجموعه ای از منافع بر مدار و متن شرایط اجتماعی نیستند، بلکه منافع خود را در روند تعریف موقعیت ه

هایی که بازی می کنند، تعریف نموده و از میان رفتن یا شکست در آن وضعیت ها، با ایجادآشفتگی برای هویت، نقش ها را دچار مشکل 

ساخته و منافع را نامعلوم می سازد. در واقع زمانی که یک دولت به خاطر تحوالت داخلی یا خارجی هویت پیشین خود را از دست داده و 

ان هویت می شود، یکی از مهم ترین عرصه هایی که این بحران در آن بروز می کند، رفتارهای خارجی آن است. و این موضوع به دچار بحر

 ویژه در مورد روسیه از اهمیت خاصی برای درک تحلیل سیاست خارجی آن کشور برخوردار است.    

مچون روسیه احتماالً تا میزانی که هنجارهای مربوطه متحول گشته اند، بنابراین مطابق با ادعای سازه انگاری، سیاست خارجی کشوری ه  

 دچار تغییر و دگرگونی می شود. به طور کلی دو مؤلفه در سیاست خارجی را می باید به لحاظ سنجش مورد تأکید قرار داد: استمرار و تغییر.

ن منازعات شرق و غرب را نقطه عطفی در تاریخ روابط بین الملل برای نمونه چنانچه ما مبنا را بر پایان جنگ سرد بگذاریم و فروکش کرد

قرار دهیم، باید به این نکته توجه کرد که آیا رفتار سیاست خارجی روسیه از تداوم و استمرار خود در قبال اهداف پیشین  23در قرن 

 خلی، این رفتار گرایشی به سوی تغییر و تحول دارد.که با توجه به شکل گیری هنجارهای جدید بین المللی و یا دا برخوردار است و یا این

 مسئله هویت و گفتمان ها در روسیه

تحلیل های رایج در خصوص سیاست خارجی روسیه اغلب با تأکید در مورد دو مسئله آغاز می شود: اول، مسئله بحران هویت و دوم مسئله  

نی روس ها در پاسخ به پرسش های اساسی در مورد موقعیت و جایگاه تنوع گفتمان ها درحوزه سیاست خارجی، بحران هویت به سرگردا

یک سال  خود در وضعیت متغیر جهانی اشاره دارد و تنوع گفتمان ها نیز حاکی از تنوع پاسخ هایی است که به این پرسش ها داده می شود.

درون گسیخته در جهان یاد کرد و ده سال پس از آن نیز پس از فروپاشی شوروی، ساموئل هانتینگتون از روسیه به عنوان مهم ترین کشور از 

بر این مسئله تأکید کرد که روسیه در میان قدرت های بزرگ تنها قدرتی است که با مسائل اساسی در باره هویت مواجه می  7رابرت لگولد

(. آندره پیونتکسکی، مدیر مرکز 3131 ،شوریباشد به اعتقاد وی این مسائل حتی به نسبت ده سال گذشته شدت بیشتری پیدا کرده است)

آغاز هزاره جدید در مسکو و جاهای دیگر بحث های متعددی را در این باره "تأکید می کند که 2111تحقیقات استراتژیک روسیه در سال 

ت رنج آور روسیه که روسیه در یک نقطه تاریخی قرار گرفته است، برانگیخت. در واقع چنین بحث هایی تنها نشانه های دیگری از خواس

برای یک ایده جدید است، اگرچه این خواست همه چیز است، به جز آنکه جدید باشد. در واقع مجادالت جدید لیبرال ها و ناسیونالیست ها 

ه و یا هم است. از این لحاظ روسیه به طور دائمی در یک تقاطع تاریخی قرار داشتیان در قرن نوزدبازتاب بحث های اسالم گرایان و غربگرا

خشمگینانه بر سر دو راهی ایستاده است، در حالی که از حل این معما تاریخی، جغرافیایی و متافیزیکی که روسیه بخشی از اروپاست یا نه، 

 .(3131شوری  )"ناتوان است.

یبرالی کردن در روسیه در مورد بین الملل گرایی، غربی سازی و ل 3331سیاست هایی که در اواخر دوره شوروی و سال های آغازین دهه 

                                                 
1 - Robert Lgvld 



 73-313، ص 3131،  تیر 3، جلد 31علوم انسانی اسالمی، شماره 

   ISSN: 9174-8792 

 http://www.joih.ir 

 

 

25 

 

، با سست کردن و سپس واژگونی ساختارها، مفاهیم و ایده ها ی دوره شوروی، روسیه جدید را در مورد هویت ملی ، جایگاه اجرا شد

و نقش بین المللی آن دچار آشفتگی ساخت و مسأله هویت را به طور جدی مطرح کرد. اینکه روسیه چیست،  3ژئوپولیتیکی، ژئوکالچری

ی بودن به چه معناست؟ روسیه پس از امپراتوری دارای چه نوع حاکمیتی خواهد بود؟ مرزهای آن کدام اند؟ روس های خارج از روسیه روس

که در جمهوری های آسیای مرکزی ساکن هستندچه وضعیتی دارند؟دیگران چه جایگاهی برای روسیه قائل هستنند و روسیه امروز باید چه 

 المللی بازی کند؟ از مهم ترین پرسش های مطرح شده در مورد هویت روسیه جدید بوده اند.نقشی را در سیاست بین 

 بحران هویت

فروپاشی وضعیت امپراتوری چند ملیتی بدون کسب یک وضعیت هویتی مشخص جایگزین،  مشکل در تعریف مجدد هویت ملی به خاطر

پیشین به عنوان یک رقیب غرب، و سرانجام ابهام در نقش جدید به علت  یک جایگاه در خور به دلیل از دست دادن موقعیت برداشتی وجود

منافع ملی ونا روشن بودن گستره وحدود آن در روسیه منجر شده ورفتارهای خارجی  تحقق نیافتناز کف نهادن نقش جهانی ابر قدرت به 

 در پی داشته است. سردر گم را

که نیست)فقدان پاسخ های مشترک به پرسش های هویتی( تأکید دارد. چنین مفهومی مفهوم بحران هویت یک مفهوم سلبی است و بر آنچه 

تمامی واقعیت ها را منعکس نماید. به عبارت دیگر بحران هویت تنها بر  دهد وبالطبع نمی تواند آنچه را که هست مورد تجزیه و تحلیل قرار 

می توان با تأکید بر نیمه پر لیوان و بازیابی انگاره های انسجام بخش هویت  نیمه خالی لیوان تأکید می کند، در حالی که از زاویه ای دیگر

روسی نگرش متفاوتی به مسائل روسیه داشت. عالوه بر این در داخل روسیه اغلب به آشفتگی های گفتمانی موجود به عنوان بحران هویت 

وسیه تداوم داشته است. چنین پرسش هایی، در اشکال ساده تر نگریسته نمی شود. بخشی از این آشفتگی ها بحث هایی است که در تاریخ ر

 یا پیچیده تر در میان بسیاری از ملت ها وجود داشته و اغلب با توجه به شرایط خاص تاریخی به آن پاسخ گفته می شود. این موضوع تا حدود

اعی نزدیک تقریباً تمامی تحلیل های مربوط به هویت های سازه انگاران در مورد برساخته شدن هویت در یک فرایند اجتم زیادی به دیدگاه

بودن ختم می روسی در نهایت به سرگردانی روس ها در انتخاب میان دو گفتمان و یا به عبارت بهتر دو هویت روسی بودن یا غربی 

 (. Zepa, 8877: 5شود

ارتدوکس، در تاریخ روسیه تکرار شده  -خص اسالواین پرسش که روسیه بخشی از غرب است یا رهبر یک تمدن مش 3به اعتقاد هانتیگتون

این موضوع با پیروزی کمونیسم در روسیه از یادها رفت، چرا که روسیه یک ایدئولوژی غربی را وارد کرد، آن را با شرایط روسی  است.

ی شدن در برابر روسی بودن پایان تطبیق داد و سپس با شعار همان ایدئولوژی، غرب را به چالش خواند. سلطه کمونیسم به بحث درباره غرب

در واقع بحران هویت در مورد روسیه دارای سه بعد اساسی  .داد، اما با بی اعتبار شدن کمونیسم، روس ها بار دیگر با این مسئله روبرو شده اند

و مشکالت ناشی از فقدان  است نخست، گذار از وضعیت امپراتوری و هویت مبتنی بر ایدئولوژی، مسأله دولت ملی و تقارن دولت و ملت

آن، مسأله هویت ملی را به طور اساسی مطرح ساخت. دوم، وانهادن نظام های سیاسی و اقتصادی سوسیالیستی و تالش برای همکاری و سپس 

                                                 
2 -Zhyvkalchry 
4 -Huntington 
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یک ابر قدرت ادغام در غرب، مسأله جایگاه روسیه را در جهان و به ویژه در ارتباط با اروپا و غرب مطرح کرد. و سوم، از دست دادن نقش 

سیاسی با مأموریتی جهانی، ابهاماتی اساسی را در دوره نقش آتی روسیه در سطوح جهانی و منطقه ای به پیش کشید.  -و رهبر بلوک نظامی

در حقیقت، حرکتی که در دوره گورباچف صورت گرفت، اگرچه تا حدود زیادی ناشی از فشار مشکالت اقتصادی و هزینه های گزاف 

حرکتی آگاهانه و تالشی برای یک هویت آرمانی و جدید بود. در سال های نخست پس از فروپاشی، این وضعیت آرمانی با نظامی، اما 

اندکی جرح و تعدیل ترسیم شد. از نظر مقامات رسمی، قرار بود دولت ملی روسیه یک عضو برابر ملل متمدن باشد و به عنوان یک قدرت 

غربی حضور یابد و نقش در خور خود را بازی کند. اما میان این تصورات با واقعیت های داخلی و بزرگ جهانی در نهادهای اروپایی و 

های متعددی  خارجی فاصله زیادی وجود داشت. در داخل، آشفتگی های زیادی در مورد تعریف هویت وجود داشت و نخبگان و گروه

ها و آرزوهای متفاوتی را در سر می پروراندند و هیچ گونه اجماعی بودند که هر یک درک خاص خود را از هویت کشور داشتند و آرمان 

میان آنها حاصل نشد. در خارج نیز مسائلی پیش آمد که تصورات اولیه روسیه را با واقعیت های سخت محک زد. ناکامی دولت در حل 

: 3134ید و وضعیت را آشفته تر ساخت)کرمی،مشکالت داخلی و تحقیر آن در مسائل بین المللی، هویت آرمانی رسمی را به بن بست رسان

311-31.) 

 مدل های هویتی در مورد روسیه

یت زبانی، هویت خونی و پنج مدل هویتی را در مورد ملت روس مطرح می کند که عبارتند از: هویت متحد، هویت اسالوی، هو کوالیی 

 (.3133) کوالیی، هویت مدنی

 

 

 

 تبیین مدل 

روس ها به عنوان مردم یک امپراتوری متحد یا بر حسب مأموریت شان  در هویت متحد، هویت متحد 1

 برای ایجاد یک دولت فوق ملی تعریف می شوند

روس ها به عنوان گروه  2

 اسالوهای شرقی

برخی ملت روس را صرفاً شامل گروه اسالوهای شرقی یعنی روس ها، اوکرانی ها و 

زبانی و تاریخ مشترک اوکراینی  -نژادی بیلوروس ها می دانند، و معتقدند که شباهت های

 ها و بیلوروس ها را هم در جرگه ملت روس قرار می دهد.

روس ها به عنوان یک  3

 گروه زبانی

بعضی نیز زبان روسی را نشانه اصلی هویت ملی روس می دانسته وآن را به عنوان مهم 

توری پیشین ترین عامل وحدت بخش گروه های اجتماعی و قومی گوناگون در امپرا

روسیه قلمداد می کردند. سیاست روسی سازی در عصر اتحاد شوروی که بر اساس چنین 

 میلیون روس به خارج از فدراسیون روسیه شد. 21تعریفی صورت گرفت، باعث مهاجرت 
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تعاریف نژادی از ملت  4

 روس

در استدالل می کنند که یک قوم صرف نظر از این که  31نژاد گرایان همچون گملیوف

کدام ملیت ظهور کند، یک پدیده طبیعی است و نه یک پدیده اجتماعی. در این تعریف 

پیوندهای خونی پایه ای برای هویت مشترک ایجاد می کند. این تعریف که در دهه های 

آشکار شد، حتی در دوره گورباچف به طور گسترده ای تبلیغ شد. و غیر  3371و 3311

مسلمانان آسیای مرکزی و یهودیان را بزرگ ترین تهدید  اسالوهای اتحاد شوروی به ویژه

علیه هویت ملی روس ها معرفی می نمود. این پدیده پس از کمونیسم نیز تداوم یافت. 

اعضای گروه های نژاد گرا استدالل می کنند، که تنها کسانی که دارای خون روسی 

 هستند باید در حکومت باشند.

مردم فدراسیون بدون توجه به ریشه های قومی و فرهنگی شان  در این تعریف همه هویت مدنی 5

شهروندان فدراسیون روسیه هستند، و از طریق وفاداری به نهاد های سیاسی نو ظهور و 

 قانون با هم متحد شده اند. این ایده برای روس ها نسبتاً جدید است

 

به ایجاد یک کشور غیر قومی و تقویت هویت مدنی همه شهروندان بدون  دولت یلتسین تعهد قاطع خود را 3332و اواخر  3333بین پاییز    

برای همه مردم فدراسیون روسیه شهروندی واحد ذکر شده  3333نوامبر  23توجه به قومیت شان اعالم داشت. در قانون شهروندی روسیه در 

که در تابعیت فدراسیون روسیه زندگی می کردند، به عنوان بود، و آنها با عنوان قوم روس نامیده نشده بودند. این قانون همه افرادی را 

وع قانون شهروند روسیه تلقی می کرد. در قانون تابعیت فدراسیون روسیه آگاهی از زبان کشور به عنوان شرط تابعیت وجود ندارد. در مجم

ر شهروندان اتحاد شوروی قائل نشد. این قانون در مقایسه با دیگیتی برای روس ها یا روس زبان ها گونه مز هیچتابعیت فدراسیون روسیه 

یلتسین تحت فشار  3331-34اما در سال های  مخلوطی از هویت های مدنی و متحد را برای شهروندان فدراسیون روسیه به رسمیت شناخت.

ت روس به عمل آمده ملی گرایان و کمونیست های روس زبان های خارج نزدیک را بخش الیتجزای ملت روس شناخت. تعریفی که از مل

 (Graham, 3333: 3411 -3414). بود، عبارت بود از همه شهروندان فدراسیون روسیه به اضافه روس زبان های خارج از فدراسیون

، دولت وی دوباره به تقویت هویت مدنی ملیت های گوناگون فدراسیون پرداخت. اعضای 3331پس از انتخاب مجدد یلتسین در ژوئیه 

 33قد بودند که وجود این هویت مدنی می توتند بسیج اجتماعی را در حمایت از اصالحات حکومتی تسهیل کند. تیشکوفدولت او معت

مدافع اصلی ملی گرایی مدنی در روسیه از دولت یلتسین انتقاد می کرد، که به اندازه کافی به پرورش نمادها و ارزش های جدید که باید 

میت شان معنی دار باشد، مبذول نمی کند. از این رو یلتسین پس از انتخاب مجدد جامعه را به یافتن یک نظر از قو برای همه شهروندان صرف

 (.214: 3133کوالیی،ایده ملی روسی تشویق نمود)

مان ها ایجاد هویت مدنی در فدراسیون از بنیاد حقوقی نیز برخوردار است. اگر چه عناصر حقوقی گروهی به وسیله طراحان قانون اساسی و پی

                                                 
78- Gmlyvf 
77 - Tyshkvf 
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به رسمیت شناخته شده و در هر دو گنجانده شده، اما حقوق فردی از اولویت برخوردار است. بر پایه این فرض که حقوق اقلیت ها از طریق 

انعکاس یافته، که در آن بیش از همه بر حقوق و  3332افزایش آزادی های فردی بهتر می تواند تأمین شود. این امر مهم در پیمان فدرال 

دی های افراد به عنوان حقوق برتر تأکید شده، و هم در قانون اساسی که در آن بر تساوی شهروندان بدون توجه به محل سکونت شان در آزا

دولت یلتسین در راستای بسط هویت مدنی دستور داد، ملیت ها از پاسپورت های جدید  3337در ژوئیه  فدراسیون تقدم قائل شده است.

دام هماهنگ کردن پاسپورت ها با قانون اساسی فدراسیون روسیه بود، در این قانون ذکر شده که شهروندان نباید حذف شود، هدف این اق

یون متعهد به تعریف خود از طریق ملیت شان شوند. این اقدام با استقبال طرفداران تقدم حقوق فردی بر حقوق گروهی و ایجاد یک فدراس

مشاور پیشین یلتسین در امور ملیت ها قید ملیت در پاسپورت در جامعه مدنی غیر  31و یتوا 32استارو از نظر چند فرهنگی لیبرال روبرو شد.

ضروری بود. چرا که افراد باید بدون توجه به ملیت شان از حقوق مساوی برخوردار باشند. قید ملیت در پاسپورت تبعیض بیشتر در جمهوری 

و داغستان  ال -تاتارستان، ماری هد کرد. جمهوری های قومی چون چوواش، باشقیرستان،های قومی علیه ملت های غیر اسمی را تسهیل خوا

 Akhiezer and دهای قومی از هویت شان ارزیابی نمودن با این امر مخالفت نمودند، و آن را در راستای محروم نمودن گروه

Klyamkin, 2111: 1). 

ور چند ملیتی چون روسیه عاملی ضروری جهت حفظ یکپارچگی است، اما به نظر هر چند بسط مفهوم مدنی از ملت، در یک کش به هر حال،

می رسد که تحقق آن در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. این مفهوم یک مفهوم غربی است که تنها در صورت نهادینه شدن دموکراسی و 

هویت مدنی در روسیه هنوز یک مفهوم نوپا است، که ارزش های آن، می تواند در اذهان مردم و سیاستمداران نهادینه شود. به هر حال 

بسیاری از روس ها ازآن درک درستی ندارند. همچنین بر اساس نظر سنجی ها تعریف مدنی از ملت برای اکثر روس ها جذابیتی ندارد. در 

: 3131سیه پذیرفته شود)بی نام، عوض آنها مایلند که روس ها و ارزش های سنتی آنها به عنوان ملت و ارزش های مسلط در فدراسیون رو

243-213.) 

ایجاد یک ملت روس مدنی، نه تنها با مخالفت کمونیست ها و ملی گرایان که در فکر وحدت مجدد امپراتوری هستند، روبرو شد، بلکه با   

یستی منتها در شکل جدید مخالفت نخبگان جمهوری های قومی نیز مواجه شد.آنها معتقدند که ایجاد ملت مدنی به روسی سازی امپریال

خواهد انجامید. حکومت روسیه به نام اولویت حقوق فردی بر حقوق گروهی و بسط حقوق شهروندی یکسان آنها را از حقوق قومی ویژه 

ملت شان محروم خواهد ساخت، و هویت شان را در هویت قوم روس تسهیل خواهند نمود. بنابراین حکومت روسیه دریافته که نه تنها ایحاد 

روس مدنی در کوتاه مدت ممکن نیست، بلکه تأکید صرف برآن نمی تواند همبستگی الزم را میان مردم فدراسیون برقرار کند. از این رو 

سیاستگذاران مسکو ضمن عدم چشم پوشی ازاین مفهوم در امتداد آن به ایجاد سیاست هایی در جهت ایجاد هویت متحد نیز پرداخته اند، که 

اما بسط هویت متحد نیز با موانعی روبروست هر چند بر تاریخ و فرهنگ  (.213-212: 3133یی در مرکز آن قرار دارد)کوالیی،اوراسیاگرا

مشترک و منحصر به فردی تأکید می کند، که طی قرن ها همزیستی اقوام مختلف به روس ها به وجود آمده و از آن به نام فرهنگ اوراسیایی 

                                                 
78 -Astarv 
73 -Ytva 
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سلم نیست که همه اقوام فدراسیون پذیرای آن باشند. این فرهنگ منتسب  به دوره تزاری وشوروی است. در این نام برده می شود، اما م

اره دوران روس ها اقوام مسلطی بودند، که با زور نیروی نظامی دیگران را وارد امپراتوری خویش می نمودند، و روابط آنها با دیگر اقوام همو

رو در فدراسیون روسیه امروزی هرگونه تبلیغ بازگشت به عظمت امپراتوری سابق در چارچوب فرهنگ  مسالمت آمیز نبوده است. از این

مشترک اوراسیایی، از سوی بسیاری از جمهوری های قومی به منزله سلطه مجدد قوم روس تفسیر می شود. به ویژه که در یکی از تفاسیر 

ک رسالت و هویت را گردد. این تفسیر در افراطی ترین شکل خود تالش دارد، یاوراسیا گرایی بر نقش هدایت گر فرهنگ روس تأکید می 

)روس ها( درون حوزه اوراسیایی پس از شوروی نسبت دهد. حامیان این تفسیر معتقدند که رسالت اوراسیایی روسیه باید نه به ملت اکثریت

: 3133ژه ای را نیز به کلیسای ارتدوکس اختصاص دهد)کوالیی،تنها ارتقای زبان، فرهنگ و ارزش های روس باشد، بلکه باید نقش های وی

211.) 

به طور کلی می توان گفت که روسیه تا دستیابی به یک هویت ملی منسجم فاصله زیادی دارد. هویت ملی مبتنی بر قومیت برای روسیه 

ا ملیت غالب را تشکیل می دهند و سایرین در که روس ه مشکالت قومیت های غیر روس را در پی دارد. هویت متحد نیز، با توجه به این

که هویت مدنی نیز منوط به فقدان ملیت غالب و یا قدرت و کارآمدی  وضع نابرابری قرار دارند به سادگی امکان پذیر نیست و سرانجام این

رو، بحران هویت ملی  . از اینسازوکارهای دموکراتیک و عادالنه است که مشکل بتوان در نظام سیاسی روسیه کنونی سراغی از آن یافت

که هم هویت مدنی و هم هویت متحد که یکی بر ارزش  البته باید به دو موضوع اشاره کرد: اول این همچنان در روسیه وجود خواهد داشت.

فدراسیون  های جهان شمول بشری و دیگری بر ارزش و هنجارهای تاریخی ملتی خاص تأکید می کند)نه قوم روس بلکه همه مردم ساکن در

طریق احترام به حقوق  روسیه(، برای تکمیل فرایند ملت سازی در فدراسیون روسیه ضروری و مکمل یکدیگرند. هویت مدنی انسان ها را از

که تفسیر روس از آن  فردی و وفاداری به نهاد های سیاسی و مدنی و قانون به هم پیوند می دهد. هویت متحد اوراسیایی نیز به شرط این

د، و بر اصل ارزش مساوی همه فرهنگ ها استوار باشد، می تواند به انسجام ملی کمک کند. بر خالف تصور برخی، این دو هویت نه نشو

قدر که احترام به حقوق جهانشمول بشری ضرورت دارد، احترام به فرهنگ های ویژه ملت ها  متعارض بلکه مکمل یکدیگرند. چرا که همان

است. چشم پوشی از آنها همان نقض حقوق بشر است. از اینرو هویت های مدنی و متحد علیرغم مخالفینی که هر  نیز از اهمیت بر خوردار

همچنین عده ای اقدام پوتین برای تعیین سرود ملی، پرچم و نمادهای ملی  یک دارند، برای ملت سازی در فدراسیون روسیه ضروری هستند.

یت متحد یا اوراسیایی از ملت روس تعبیر نموده اند. بر این اساس پرچم روسیه از سه رنگ آبی، دیرین روسیه را در راستای بسط مفهوم هو

سفید و سرخ تشکیل می شودکه همان پرچم درران تزار است. همچنین عقاب دوسر تزار به عنوان نشان دولتی و پرچم سرخ، به عنوان نماد 

 111سال نماد روسیه بوده و نشان دولتی عقاب دو سر سابقه ای  111پرچم تزاری "ارتش در نظر گرفته شده است. پوتین در این مورد گفت:

را بی  ساله در میان عالئم روسیه دارد. اگر ما عالئم قبل و بعد از انقالب اکتبر را رد کنیم، به این معنی است که زندگی مادران و پدران خود

وتین در جهت افزایش همبستگی ملی صورت گرفته، که طی دهه گذشته به شدت (. بنابراین اقدام پ211-211: 3133معنا بدانیم)کوالیی،

 تضعیف شده است.
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 سیاست خارجی روسیه

روسیه پس از فروپاشی شوروی با تحوالت راهبردی عمده ای در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روبرو بوده است در     

 این سیاست ها در معرض چالش های عمده ای قرار داشته است و از این رو تحت تأثیر دیدگاه این دوران که دوران گذار نامیده می شد،

های متفاوت نظریه پردازان و سیاستمداران آن کشور شاهد تغییر جهت هایی در سیاست های راهبردی روسیه بوده ایم . بنابراین در روسیه 

د که هرکدام از آنها براساس یک نگرش شکل گرفته اند.این سه دیدگاه عبارتند پس از فروپاشی شوروی سه دیدگاه به طور عمده وجود دار

 اوراسیا گرایان)ملی گرایان محافظه کار(. -1اسالو گرایان)ملی گرایان افراطی(. -2آتالنتیک گرایان)غرب گرایان(.-3از :

 های حاکم بر سیاست خارجی روسیه  دیدگاه

 آتالنتیک گرایان-1

در تاریخ روسیه پدیده ای با سابقه طوالنی است. از دوران پتر کبیر که برای جبران عقب ماندگی روسیه نسبت به  گرایش غرب گرایانه

اروپای غربی اصالحات آغاز گردید، برخی از روشنفکران و سیاستمداران نجات و رهایی کشور خود را در نزدیکی فزاینده با غرب و 

مشهور است دارای نگرش   (. این سیاست که همچنین تحت عنوان، سیاست زاپادنیکی213: 3131،استفاده از الگوهای غربی یافتند)کوالیی

در  3322در ژانویه  ری بود، در سخنرانی بوریس یلتسینو نظام اقتصادی بازا س توسعه هنجارهای دموکراتیک غربیهواداری از غرب بر اسا

در سیاست زاپادنیکی، الزامات ژیوپولیتیکی کامالً فراموش شده بود و به جای  ."دمجمع عمومی سازمان ملل متحد، مورد تأکید قرار گرفته بو

 اروپایی تالش می شد، و شرق، آسیا و جهان اسالم بی اهمیت تلقی گردید. –منافع ملی روسیه، در چارچوب تمدن آتالنتیکی

خصوص کوزیرف ه در پی فروپاشی شوروی برخی از سیاستمداران روسیه ب .غرب گرایان در میان نخبگان روسیه جایگاه ویژه ای دارند

( از پیروان سرسخت این نظریه بودند. طرفداران این نظریه معتقدند که برای اصالحات 3331تا 3333وزیر امور خارجه یلتسین)از سال 

ن این رویکرد معتقدند که همگرایی با تمدن غربی اقتصادی و ترویج دموکراسی، روسیه به حسن نیت و حمایت غرب نیازمند است. طرفدارا

و سازمان ملل متحد خواهد داد)ثقفی  31صندوق بین المللی پول "734گروه "به روسیه جایگاه ویژه ای در سازمان های بین المللی مانند 

ت بی بدیل خواند، او تحقق مریکا و روسیه را یک ضرورآ(. کوزیرف در دوران پس از فروپاشی اتحاد شوروی همکاری 33: 3173عامری،

 منافع هر دو کشور را با تأکید بر الزامات و تعهدات دموکراتیک ناشی از پیگیری این سیاست دانست. به نظر کوزیرف تاریخ فرصتی استثنایی

ها در مسیر تحقق منافع در اختیار آمریکا و روسیه قرار داده، تا فارغ از گرایش های برتری طلبانه و تحمیل اولویت های خود بر دیگر کشور

نظامی در هر دو کشور خواند. از  –متقابل حرکت کنند. کوزیرف این روند را ناقض اهداف و کوشش های رهبران مجتمع های صنعتی

های ملی گرای افراطی، از مخالفان توسعه همکاری روسیه  دیدگاه وزیر امور خارجه پیشین روسیه کمونیست های این کشور همراه با گروه

ریکا را بازتاب افکار عمومی آمبا آمریکا در جهان پس از جنگ رشد سردبه حساب می آمدند. او سیاست خارجی هوادار غرب و اساساً 

روسیه بر دستگاه دیپلماسی آن دانسته، استقالل عمل و خود اتکایی سیاست های روسیه را نیز مورد تأکید قرار داد. به نظر کوزیرف جهان 

                                                 
79International organizations such as the "Group 1  
75- FMI  
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ترده رصت های مناسبی را برای رشد اقتصادی و سیاسی بدست آورده، هرچند امکان بروز کشمکش و آشوب های گسپس از جنگ سرد ف

به هر حال یلتسین و رهبران دولت های غربی تالش گسترده ای را انجام دادند، تا از  .(212: 3131)کوالیی،نیز در آن فراهم گردیده است

های بسیاری در مورد روسیه و سرنوشت تاریخی آن به وجود آمد و شرایط پس از فروپاشی  فرصت تاریخی بدست آمده بهره گیرند. بحث

دست ه بر توجه به غرب برای رهایی از مشکالت افزوده بود ولی روند نا امیدی فزاینده ب اقتصادی این دوران –و دشواری های سیاسی

فروپاشی اتحاد شوروی، بتدریج گرایش دیگر را در این کشور مریکا در سال های پس از آآوردن کمک های جدی از غرب و به ویژه 

 (.  214: 3131تقویت نمود)کوالیی،

 اسالو گرایان-2

اسالوگرایان روسیه از دوران پتر کبیر، صفوف خود را مستحکم نمودند. آنها در قرن نوزدهم در پی هویت متمایز برای روسیه، جدا از    

ی در میان آن دو بر آمدند. در دیدگاه ملی گرایان کنونی، روسیه تشابهات جدی با اسالو گرایان قرن شرق و غرب عالم، و در همان حال پا

نوزدهم دیده می شود. ملی گرایان کنونی روسیه با توجه به ضرورت احیای قدرت جهانی روسیه، تحول در سیاست خارجی غرب گرای 

ات در روسیه این کشور را به رتبه درجه دوم در جهان تنزل داد و تأمین کننده منافع کوزیرف را خواستار گردیدند. به نظر آنها برنامه اصالح

غرب می باشد. آنها ارائه کمک های غرب به روسیه را اگر تحقق یابد، درجهت کنترل کشور می دانند. از نظر ملی گرایان روسیه، همکاری 

یه و پیشبرد نابودی آن است. غرب از این طریق در امور داخلی روسیه دخالت های امنیتی روسیه با غرب تنها ابزاری برای رخنه غرب در روس

می نماید. آنها تالش های غرب در مورد درگیری های منطقه ای در میان و در درون جمهوری های بازمانده از فروپاشی اتحاد جماهیر 

را یک  312ملی گرایان پیمان استارت  (.211: 3132ی،شوروی و در مسیر بدست آوردن تسلیحات سابق شوروی می دانند)ابوالحسن شیراز

ند. جانبه و در جهت منافع غرب تلقی می کنند. آنها توجه غرب گرایان به الحاق به ناتو را نقطه پایانی بر محاصره روسیه از سوی غرب می دان

حکوم کرد. آن را پذیرش برتری طلبی امریکا این گروه الحاق روسیه به برنامه های مصوب شورای امنیت تحت رهبری امریکا را به شدت م

ژگی مریکا مفهومی جز تأیید و انفعال در برابر سلطه جهانی آن نیست. آنها ویآ "نظم نوین جهانی"نقطه نظر ملی گرایان روسیه  دانسته اند. از

کوزیرف تلقی می کردند. تعارض  جسته روسیه در عدم تعلق به شرق و غرب را مبنایی برای چرخش از سیاست خارجی غرب گرایانه بر

                                                 
 3 یو یروس یهمتا و کایآمر جمهورسییر. هیو روس کایمتحده آمر االتیا انیدو جنبه م یهسته ا حاتیکاهش تسل مانیپ :استارت نو مانیپ - 31

تحت  هیو روس کایآمرخود امضا کردند.  یاهسته یهاکاهش زرادخانه یبرا مانیپ کیکرده و  داریچک با هم د یجمهور تختیدر پراگ پا لیآور

کاهش  معاهده.2112اعمال شده در سال  تیدرصد کمتر از محدود 11کالهک را مستقر کنند؛ حدود  3111اجازه دارند حداکثر  د،یقرارداد جد نیا

 یتریمیو د کایآمر جمهورسییاوباما، ر باراکشد.  یمنقض 2113منعقد شد و در دسامبر  3333، در سال "استارت"موسوم به  کیاستراتژ حاتیتسل

ه خود در سال گذشت یکه اوباما در سخنران ی)استارت( را در شهر کیاستراتژ حاتیمعاهده کاهش تسل نیگزیجا مانیپ هیروس جمهورسییمدودف، ر

و  کایسران آمر یرو در رو داریدر قلعه پراگ و پس از د دیجد مانیپ نیا یامضاشد، امضا کردند.  یاهسته حاتیاز تسل یآن خواستار جهان عار

)ویکی د رخ داد.در اروپا بحث و تبادل نظر ش کایآمر یو دفاع موشک زستانیدر قرق یاسیس یهایناآرام ران،یا ییهسته ٔ  برنامه یکه در آن رو هیروس

 (.2131پدیا، 
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 (. 211: 3131منافع امریکا در روسیه در سطح جهان از نکات مورد توجه آنان بوده است)کوالیی،

 اوراسیاگرایان -3

اوراسیایی ها معتقدند که روسیه به علت خصوصیت سرزمینی ویژه ای که دارد و سرزمین آن در اروپا و آسیا گسترش یافته الزم است که 

در امپراتوری روسیه به  33ت متوازنی که متضمن تأمین منافع آن کشور در اروپا و آسیا باشد را تعقیب نماید. این تفکر که از اواخر قرن سیاس

نیز طرفدارانی در میان محافل روس های مهاجر یافت. بحث های جدید از سوی طرفداران این نظریه  3311و  3321وجود آمد بعداً در دهه 

که از اعضای شورای سیاست خارجی یلتسین بود آغاز گردید، نامبرده این رویکرد را برای روسیه واقع  37ط سرگئی استانکوویچابتدا توس

گرایانه، عقالیی و طبیعی ذکر کرده و معتقد بود که روسیه باید گفتگوی چند جانبه ای را در زمینه های فرهنگی، تمدنی و کشوری آغاز 

(. پس از فروپاشی اتحاد 33: 3173ازنی بین گرایش های افراطی غربی و یا شرقی به وجود آورد)ثقفی عامری،نمایند و از این طریق تو

ر شوروی و ابهامات پیرامون هویت ملی روسیه، اوراسیاگرایان کوشیده اند با تأکید بر میراث تاریخی روسیه به گونه ای تمایز آن را از دیگ

ر نگرش ایده آل گرایانه به تاریخ کشور خود، آن را مورد تهاجم مستمر از خارج می یابند. تجاوزات کشورهای جهان برجسته سازند. آنان د

و  مغول ها، تا ناپلئون و هیتلر مورد توجه اوراسیاگرایان قرار می گیرد و ضرورت تحکیم انسجام ملی برای حفظ مردم این سرزمین از ملیت ها

 (.217: 3132یرازی، اقوام گوناگون مطرح می گردد)ابوالحسن ش

از  به نظر اوراسیاگرایان، روسیه نمی تواند مدل آزادی خواهانه غربی را در اقتصاد و سیاست خود به کار گیرد. بلکه باید راه دیگری را غیر 

یانبار تلقی نموده آن پی گیرد. استانکویچ گرایش غرب گرایانه )آتالنتیک گرایانه(را در سیاست خارجی روسیه برای منافع ملی این کشور ز

در این چارچوب ضرورت تأکید جدی بر حفظ منافع قوم روسی را مورد توجه قرار می دهد. در دیدگاه اوراسیاگرایان منافع ملی  است. او

 ویژه روسیه و دوستان دائمی مورد تأکید قرار می گیرد.

ری گسترده در اقتصاد و سیاست این کشور،  بر دستگاه به هر ترتیب رشد جریانات افراطی در روسیه در پاسخ به سیاست های هوادا 

وزارت امور خارجه تأثیر جدی داشت. این فشارها سبب تسریع در روند دگرگونی در سیاست خارجی روسیه گردید. وضعیت روس های 

که حدود نیمی از  "یکخارج نزد"میلیون روس در  21 ساکن جمهوری پیرامون نیز بر توسعه این گرایش تأثیر جدی داشت. حضور حدود

در جمهوری های پیرامون روسیه سبب  افزود. اهمیت مسائل روس های ساکنآنها در اوکراین زندگی می کنند، بر حساسیت ملی گرایان 

گردید کوزیرف نیز ضرورت مداخله روسیه را برای حفظ حقوق آنها مطرح سازد. به بیان او عدم مداخله روسیه در جمهوری های پیرامون 

 .بب مورد تهدید قرار گرفتن موقعیت ژئوپولیتیکی روسیه که در طول قرون به دست آورده است، می گرددس

( 31، سیاست خارجی روسیه در دوران یلتسین)دهه کردبررسی سیاست خارجی روسیه را می توان به دو دوره یلتسین و پوتین تقسیم             

 توان در سه مقطع بررسی کرد: دارای فراز و نشیب هایی است که آن را می

هرچند نگرش حاکم بر سیاست خارجى روسیه جدید، ادامه همان (: 3333-3331تالش برای ادغام در غرب دوره ادغام و سردر گمی) -3 

                                                 
71 -Sergei Astankvvych 
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ى، جهانى شورو نظر مى رسید با کنار گذاشتن کامل ایدئولوژى کمونیستى و نقش بود، اما به 33گورباچف اندیشه جدید سیاست خارجى

سازى روسیه ، پارادایم دولت 22و استالین 23تا لنین 21ازکاترین تا پترکبیر و 33سیاست خارجى مسکو دچار تحولى اساسى شد. از ایوان مخوف

در داخل؛  برترى اهداف امنیت ملى و سیاست خارجى بر توسعه اقتصادى، سیاسى و اجتماعى بوده است: همواره دربردارنده چهار عنصر

؛ گسترش و تقویت «(سوسیالیسم جهانى»تا پان اسالویسم و  روم سوم»عنوان )از روسیه بهه غالب موعودگرایى ایدئولوژیکوگایک جز قوى 

نظر مى رسید که هاى نخست پس از فروپاشى، بهسال اما با تفکر جدید سیاست خارجى گورباچف و به ویژه در .نظامى امپراتوری؛ و قدرت

سرد و یا  واقعى، ـ بود که روسیه خود را در جنگ 3334بار پس از سال  این نخستین .صورت گرفته است نظر در تمام این عناصر تجدید

بر روى آن کار شد و در  3332که از سال « فدراسیون روسیه تدبیر سیاست خارجى»با هیچ کشور یا نظامى نمى دید. حتى در سند طبقاتى ـ

حیاتى روسیه، فقط یک  مورد منافع 3الملل و روابط اقتصادى خارجى ارائه شد، از امور بین خارجه به کمیته از سوى وزارت 3331ژانویه  21

سیاست خارجى روسیه، به  بنابراین  .(Vidyaykin, 2131: 1) حتى آن هم جنبه دفاعى داشت کهمورد آن به جهان خارج مربوط بود 

ها پایان یافته و زمان رسیدگى به  رقابت ایدئولوژی»قول کوزیرف:  وسیله منافع ملى شکل گرفته و ایدئولوژى در آن جایى نداشت. به

از سوى  .اساسى شکل خواهد داد هاى ایدئولوژیک، بلکه منافع ملى و این منافع حیاتى روسیه را نه دگم رسیده است، نیازهاى روسیه فرا

مخارج  اى درشده است و سرانجام این که، کاهش عمدهساله گسترش امپراتورى به فراموشى سپرده  411نظر مى رسید که سنت دیگر، به

های متعارف در این سال به  و سطح مخارج سالح 3333درصد آن در سال  13به  3332طورى که بودجه ارتش در سال  نظامى داده شد، به

نظم »ود. این دوره، همزمان با اعالم درصد تولید ناخالص داخلى ب 1هاى دفاعى تنها  همچنین هزینه .چهار برابر کمتر از سال پیش رسید

دیپلماسى سنتى قدرت  الملل گرایان روسى بر این باور بودند کهجمهورى آمریکا بود و بینرئیس 21بوش جورج از سوى« جهانى جدید

س دموکراسى، حقوق تاکید داشت جاى خود را به نظمى داده است که براسا "منطقه منافع حیاتى"و  "حوزه نفوذ"محور که بر مفاهیمى نظیر

خواهد  هاى بزرگ را المللى، جاى نیروهاى نظامى قدرتخواهد بود و نیروهاى پاسدار صلح بین بشر و صلح استوار

 (.Cohen,3334933-23گرفت)

بر گرایى با حاکمیت ایده ادغام (: همزمان3331-3331آغاز نگرانی ها و شکل گیری جریان های مخالف و دوره لفاظی های بزرگ) -2

روسیه را یک قدرت بزرگ داراى منافع خاص قلمداد کرده و توجه به الزامات  هاى مخالف که ها و شخصیتسیاست خارجى روسیه، گروه

مسائل و مشکالت پیش آمده در منطقه خارج نزدیک و بالکان و نیز  با استفاده از تر از ایده همگرایى با غرب مى دانستند،مهم ژئوپولیتیک را

در انتخابات پارلمانى  در داخل، توانستند به وزنه مهمى در معادالت داخلى قدرت در روسیه تبدیل شوند و حتى وضاع اقتصادىوخامت ا

                                                 
72 -Gorbachov 
74 -Iván mekhuf 
88 -Catalina 
87 - Lenin 
88 - Stalin 
83 - George Bush 
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چه نتوانستند  بازگشت روسیه به گذشته پرشکوه خود تاکید مى کردند، اگر ها که بر این جریان .، بیشترکرسى ها را تصاحب نمایند3331

ها به رهبرى  کمونیست .تبدیل شدند طلبان دانند، اما به مانعى عمده بر سر راه تداوم سیاست خارجى نسل اول اصالحگر بر روسیه را به عقب

: 3131گرایانه بودند)کوالیی،هاى مخالف سیاست خارجى ادغام ترین گروه مهم 21به رهبرى ژیرینفسکى و ملى گرایان افراطى 24زیوگانف

اى افزارهاى هسته موضوعاتى چون انتقال جنگ تر از منافع ملى روسیه در منطقه خارج نزدیک، توجه بهالاین مخالفان بر دفاع فع .(243-

و به ویژه به کارگیرى « خارج نزدیک»هاى ساکن و فصل منازعات مرزى و دفاع از روس هاى جداشده به روسیه، حل شوروى در جمهورى

بوسنی تأکید داشتند. از نظر مخالفان، سیاست خارجى کوزیرف سیاستى ضعیف بودکه  هاىدر مولداوى و استونى و حمایت از صرب نیرو

 دیگر درگیر شود و به هاى نباید اقتدار خود را خارج از مرزهاى فدراسیون نشان دهد و در منازعات جمهورى گرفته است روسیهتصمیم"

لى نظیر سازمان ملل متحد و سازمان امنیتى و همکارى اروپا را در الملبین هاى همکارى با سازمان جاى منافع روسیه در خارج نزدیک،

 (.2: 3131)کرمی،"دهد اولویت قرار

(: آنچه در ادبیات روابط بین الملل به عنوان دکترین پریماکف مشهور است، 3331-3333اقتصادی )سیاست نگاه به شرق و دوره گرایش -1

مطرح گشت. از نظر پریماکف، روسیه نباید صرفا به  3331وی کار آمدن وی از سال هایی اطالق می گردد که با ر به مجموعه دیدگاه

 .منحصر به فرد بر حسب شرایط ژئوپولیتیکى و تاریخى است که ریشه در اروپا و آسیا دارد هاى غربى توجه کند، زیرا داراى موقعیتىارزش

گرایشات متفاوتى را در درون کشور و با همسایگان  ای کهبى به شیوهویژگى اوراسیایى آن، روسیه را چند قومیتى، چندزبانى و چند مذه

آمریکایى است،  ـ اى متفاوت از جامعه اروپایىطور عمدههایى که بهنمى تواند از منافع و عالیق و ارزش رو، روسیهایجاد مى کند. از این

قطبى براى محدود کردن قدرت آمریکا  المللى چنددر یک نظام بین مهمى فرار کند. عالوه بر این، مطابق نگرش اوراسیاگرایى، روسیه منافع

و  27، افراد دیگرى چون الکسى آرباتف21درکنار پریماکف .اى دارد که با منافع آن کشور یکسان نیستروسیه عالیق جداگانه دارد، چرا که

لزوماً در مقابل  ن بر این باور نبودند که منافع روسیهها و ملى گرایاها برخالف کمونیست داشتند و این نیز همین دیدگاه را 23کاراگانف

وجوى یک روشن منافع ملى روسیه بود. پریماکف در جست کشورهاى غربى قرار می گیرد، بلکه نگرانى اصلى اینها از عدم تعریف

خارجى روسیه در  یابد و سیاستهاى بزرگ ب روسیه جایگاه واقعى خودش را در کنار آمریکا و دیگر قدرت قطبى بود که ژئوپولیتیک چند

دکترین او، تالش براى ایجاد توازن قدرت در جهان و حفظ روسیه به یک قدرت بزرگ  عنوان یک قدرت بزرگ باشدخدمت روسیه به

 براى رسیدن به این هدف، الزم بود که مسکو در سیاست خارجى خود تجدیدنظر نموده و کنترل دوباره خود بر جمهورى هاى تازه .بود

هاى دولت آمریکا نظیر چین، هند و ایران براى جلوگیرى از کشورهاى مخالف سیاست ترى بایافته برقرار نماید و روابط مستحکم استقالل

 (.71: 3173ابوالحسن شیرازی،غرب در منطقه، ایجاد نماید) نفوذ
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ژئوپولیتیک چند قطبی  ی روسیه اجرا شد، به واقع تعبیربه قدرت رسیدن پوتین: با روی کارآمدن پوتین تغییرات گسترده ای در سیاست خارج

، 2113سپتامبر  33یافته جهانی در مقطع زمانی پس از تأیید قرارگرفت، با این تفاوت که ساختار تغییر مد نظر یوگنی پریماکف، همچنان مورد

دید به رویکرد امنیتی راهبردی اوراسیاگرایی که هنجارهای نوینی را بر نخبگان روسیه تحمیل نمود. بر این اساس پوتین علیرغم گرایش ش

که روسیه باید منافع ملموس را در نظر بگیرد و دگم های  23ژئوپولیتیک خاص روسیه دارد، این تعبیر ازآندره کوزیرف ریشه در فرهنگ و

 11(. خانم لیلیا شوستوا3: 3131ایدئولوژیک را کنار گذارد به صورت عملیاتی در دکترین سیاست خارجی خود اعمال نموده است)امینی، 

بر مردم روسیه حاکم شده بود استفاده کرده و برای ایجاد یک روسیه نوین  س تحقیری که پس از فروپاشی شورویمعتقد است: پوتین از ح

اعتبار گذشته اقتدار و تالش می کند و با گره زدن گذشته این سرزمین در دوران اتحاد شوروی سابق با عصرحاضر در تالش برای احیای 

مسئول مبارزات انتخاباتی پوتین معتقد است والدیمیرپوتین  13(. گلب پاولوفسکی ,8878Kuchins and Zevelev :791)روسیه است

تا کنون در سرزمین اتفاق افتاده پایان دهد. برای پوتین هیچ تفاوت عمده ای 3337چه از سال نقصد دارد نه تنها به هرج ومرج بلکه به هر آ

عنوان رئیس جمهور  سال پیش وجود ندارد چرا که تمام وقایع را جزئی از یک انقالب می داند. والدیمیر پوتین به 71دهه گذشته و میان

این کشور وعده داده است که آبرو و اعتبار کشورشان را بار دیگر احیا می کند و زندگی آبرومندانه و درخشانی را همراه با  روسیه به مردم

های خود برای دستیابی به  راستای تالش پوتین در (.3131دت ها از آن محروم شده بود فراهم خواهد کرد )گل خسروی،عزت ملی که م

ثبات و نظم، و جلوگیری از برخورد قوه مقننه وکرملین که طی سال های بعد از فروپاشی به عامل مهم بی ثباتی سیاسی، اجتماعی داخل 

بی با تقریباً همه جناح های مؤثر پارلمان برقرار نماید. پوتین توانست با ابتکار خود کمونیست ها در روسیه تبدیل شده، توانست روابط خو

برابر راست گرایان در مقابل کمونیست ها قادر به ائتالف باشد. سیاست های هویتی پوتین با حمایت جناح های اصلی کشور روبرو شده 

)پرچم و نشان عقاب دوسر( ودونماد ازاتحاد شوروی)سرود ملی و ب دونماد از روسیه تزاریرد انتخاپیشنهاد پوتین در مو مثال است. برای

پرچم سرخ( در اندک زمان ممکن به وسیله پارلمان به تصویب رسید. وی سعی دارد با این کار به گونه ای به یک وحدت ملی پایدار بین 

 12ان راست گرا و کمونیست ها بهره مند شود. به عنوان مثال زیوگانفنیروها و جناح های مختلف کشوردست یابد و از حمایت ملی گرای

یک روز تاریخی است و ما با این تصمیم به گذشته و تاریخ  امروز"رهبر حزب کمونیست در دوما پس از تصویب این لوایح پیشنهادی گفت

یاست خارجی روسیه به ترکیبی از عناصر وشاخص (. با روی کار آمدن پوتین تالش می شد تا س3131 )کوالیی،"خود احترام گذاشته ایم

های مثبت و استراتژی های گذشته دست یابد. در این دوران سعی بر این است تا به منظور رفع کمبودهای روسیه در حوزه اقتصادی و 

ازیگری روسیه در مسائل ودر تکنولوژی، از نزدیکی و تقویت روابط با غرب استقبال شود. بر این مبنا تا آنجایی که برای افزایش توان ب

مجامع بین المللی ضرورت دارد گسترش روابط با غرب توصیه می شود. نگاه روسیه به غرب در این دوران مبتنی بر کاهش تشنج و افزایش 

                                                 
84 -André Kvzyrf 
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موعه اخذ مساعدت مالی از کشورهای غربی است. در عین حال سیاست خارجی روسیه در این دوران به دنبال احیای روابط سنتی با مج

دکترین شرق گرایان  گونه در کشورهای غیرغربی است که در دوران جنگ سرد متحد جماهیر شوروی بوده اند. توجه به خارج نزدیک آن

مورد مالحظه بود نیز اهمیت باالیی در مجموعه جهت گیری های این کشور داشته است. پیگیری چنین سیاستی با هدف جلوگیری از 

ات منطقه ای و جهانی غرب صورت می پذیرفت. پوتین تالش زیادی داشته است تا روسیه را در عرصه سیاست وابستگی روسیه به مالحظ

بین الملل به یک کشور مستقل وخارج از عالیق غرب تبدیل کند. بدین ترتیب مالحظه می شود که رویکرد سیاست خارجی روسیه در 

ری است که سابقاً راهنمای این کشور در برخورد با جهان خارج بوده است. دوران پوتین ترکیبی از رویکردهای غرب محور و شرق محو

رئیس جمهور روسیه بهترین راه را در این می بیند که از نکات مثبت هردو استراتژی گذشته جهت هدایت این کشور به سمت پیشرفت و 

شریکی است که  دهد به غرب نشان کرده وره پوتین تالشدر د (. روسیه3131)امیری ،ی منزلت روسیه در جهان بهره جویدتوسعه ونیزبازیاب

باآن معامله کند و به شرق نشان دهد متحدی راهبردی وقابل اعتماد است و از این طریق خود را بازیگری فعال در عرصه بازی های  تواند می

اف پذیری برای انطباق و قدرت بازیابی مستمر با مثبت معرفی کند، در رویکرد عملگرایانه او، هر ذهنیت و دیدگاه باید به حد کافی از انعط

شرایط به طور فزاینده متغیر محیطی برخوردار باشد. پوتین براساس این رویکرد نه آنچه آرزو دارد در آینده محقق شود بلکه آنچه ممکن و 

 (.3131دهد)نوری، قابل اعمال در شکل بندی قدرت در شرایط موجود باشد را مورد تأکید قرار می

، دو کانون 2113در سال  هیروس یجمهور استیمدودف در انتخابات ر یروزیباورند که با پ نیاز کارشناسان بر ا یبرخ: مدودف یمترید

بهره مند خواهد شد و کانون دوم تحت  یادیز اریاست از قدرت بس نیپوت استیکانون اول که تحت ر رد،یگ یکشور شکل م نیقدرت در ا

 فیسوال خواهد برد. مدودف رهبر ط ریمدودف را ز یجمهور استیمسئله، ر نیجست و ا واهدسود خ یتر نیائمدودف از قدرت پ یرهبر

بر  دیتر دولت در حوزة اقتصاد و تأکبر نقش پررنگ دیخود که البته با تأک یاقتصاد یهادگاهیاست که به واسطة د نیکرمل یها برالیل»

. او و شودیشناخته م برالیل یمدار استیاست، به عنوان س یغرب یهابرالیل یهادگاهیاز د متفاوت استیدر حوزة س «یتیحاکم» یدموکراس

اما  دانند،یغرب م یاقتصاد - یاسیس یاز فضا یکشور را جزئ نیو ا هیروس یاصل کیاروپا را شر ةیاتحاد یاز نظر اقتصاد فیط نیا یاعضا

 استیخود به س لیتما 2113در نوامبر  یامصاحبه یو ط شتریپ دودف. مستیاز غرب ن هیمتابعت کامل روس یمسئله از نظر آنها به معنا نیا

کشور  کیخود به عنوان  تیموقع تیتثب یدر پ دیبا هیکرده بود که روس دینکته تأک نیو همسو با اروپا ابراز و بر ا انهیجو رمقابلهیغ یخارج

روابط با  تیندانسته بود. او به اهم دهیبه فا دیمف هیروس یبرا زیرا ن کایمرآبا  انهیجولحال او اتخاذ مواضع تقاب نیباشد. در ع ییقدرتمند اروپا

 یها یهمکار یبرا یمناسب یشرق را شرکا یاقتصاد یها قدرت ،«نیو چ هیسال روس» ونیسیکم سیتوجه دارد و در مقام رئ زیشرق ن

 .(Treisman, 8877: 898 ).داندیم هیروس یاقتصاد

 ی( نخواهد بود و تا حدودها کیالویس» فیمستقل )از نفوذ ط یخارج استیس یریگیچند قادر به پ یلیمدودف به دال رسدیر مبه نظ اما

با  یخلع سالح، روابط راهبرد ،«یابرقدرت انرژ» استیاز جمله س یدر موضوعات راهبرد ژهیبه و نیپوت یخارج استیس یخطوط اصل

 ندیدر فرآ نیمدودف از پوت یرینفوذپذ ادیاول احتمال ز لیسابق دنبال خواهد کرد. دل اقیچند به س یلیدالرا به  یتیو موضوعات امن کایامر
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 یبه موافقت رسم تی)با عنا هایگذاراستیدر روند س نیپوت میامکان با توجه به احتمال حضور مستق نیاست که ا یخارج یهایسازمیتصم

و مدودف به طور  نیو تعامل مثبت پوت ی( و سابقة اعتماد، دوستندهیدولت آ یریوز ت نخستپس رشیبر پذ یمدودف مبن شنهادیبا پ یو

 است.   یقابل بررس یجد

« سخت»موضوعات  ژهیبه و یخارج استیحوزة س یهایدگیچیبه پ برالیل فیاو در ط کانیعدم تخصص مدودف و نزد نکهیدوم ا لیدل

را « سخت»در موضوعات  یریکه درگ هیروس یخارج استیخاص س یها یژگیو و تیواسطة ماهبه  کندی( او را مجبور میو راهبرد یتی)امن

در  ژهیبه و یپلماسیمدودوف در کارزار د تی. در نهاردیکمک بگ نیپوت ژهیبه و ها«کیالویس»از تخصص  کند،یم یکشور الزام نیا یبرا

بود.  هیبر سنت و راه ده ساله روس یتیو موضوعات امن کایبا آمر یبردخلع سالح، روابط راه ،یانرژ استیاز جمله: س یموضوعات راهبرد

او را مجبور کرد که همچنان  یو راهبرد یتیامن« سخت» یموضوع ها ژهیبه و یخارج استیبزرگ س یدر چالش ها یفقدان تجربه کاف

دانست که  یبتوان دوران دیدوران مدودف را شاباشد.  یرقابت جهان نیادیدر م ن،یپوت ریمیوالد یعنیبر توان مرشد و استاد خود  یمتک

ساختارمند  ییها بود، در قالب دهیآفر نیکه پوت یدنبال کرد و ثبات ییرا در عرصه اجرا یمتفاوت کردیتنها رو ،یدر ثبات نسب یخارج استیس

 .(Lukyanov, 2132) شد یدنبال م

و با وجود  هیجمهور روس سییبه عنوان ر 2132در سال   'نیتپو ریمیوالد'انتخاب مجدد  ا: هیروس دیجد یخارج استیو س نیپوت

 انیصحبت به م یا هیروس یخارج استیدر انتخابات، از س یروزیاظهار نظر پس از پ نیدر اول نیکشور، پوت نیدر ا یداخل دهیمشکالت عد

 استیرسد که س یبه نظر م ه،یروس یجمهور سییبه عنوان ر نیمجدد پوت خابکند. با انت یرا تجربه م 'رییتداوم و تغ'از  یفیآورد که ط

 استیو تحوالت رخ داده، س دیجد یالملل نیب یبا توجه به فضا رای. زدیرا به خود خواهد د یدیتحوالت جد گریکشور بار د نیا یخارج

 نیبه ا ییاگرایاوراس یتین امناز گفتما تیبه تبع نیپوت نکیکرد. ا یتلق دیجد یکردهایاز اصول گذشته و رو یقیتلف یستیرا با نیپوت یخارج

اهداف کوتاه مدت خود  نیمبنا، پوت نیندارد.برا یمیدوستان و دشمنان دا یدارد ول یمیمنافع دا هیمعتقد است که روس 'لرد پالمرستون' ریتعب

فضا متمرکز کرده  نیبه ا نیو چ کایآمر لیقدرت از قب گریسابق، ممانعت از گسترش نفوذ مراکز د یشورو یرا ناظر بر نظارت موثر بر فضا

 .(Babich, 2132) است افتهیتبلور  نیپوت 'ییایاوراس هیاتحاد'در طرح  کردیرو نیاست که ا

 تیتقو یالملل نیب یراهبرد اتیدر ادب یچندقطب یرا به جا ییکند تا مفهوم چندجانبه گرا یخود تالش م یخارج استیدر س نیپوت ن،یهمچن

 یبرا ینینو یراستا فضا نیدر ا یاز گذشته خواهد شد. و شیب هیروس ینینقش آفر یانبه گرا فرصت براچندج یفضا کیچراکه در  دینما

 کرده است. فیبازتعر ه،یروس یساز راهبرد میتصم یدستگاه ها یبرا یکیفرا آتالنت یبا ائتالف غرب و ساز و کارها یهمکار

 یالملل نیب لیدر روند و حل و فصل مسا هینقش روس شی.افزا3

 (نیالت یکایو آمر قایآفر ا،ی( به سمت شرق )مطقه اوراسکایازغرب )اروپا و آمر هیروس یخارج استیس یریجهت گ ریی. تغ2

 در برابر غرب یرقابت و همکار میو استفاده از مفاه یو خارج یتیامن استیدر س 'دشمن'. عبور از مفهوم 1

 یالملل نیب ییه چندجانبه گراو اصالت دادن ب ی.کنار گذاشته شدن مفهوم نظام تک قطب4
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 (.2: 3133 ،یجانبه گرا) دربندسر کی یرفتار یو ممانعت از الگوها یجهان نیدر چارچوب نظم نو هی.مشارکت فعال روس1

از اصول گذشته و  یقیتلف یستیو تحوالت رخ داده، با دیجد یالملل نیب یکشور را با توجه به فضا نیا یخارج استیرسد که س ینظر م به

فراهم کرده تا همزمان هم از غرب  نیپوت یرا برا یفرصت دوباره ا ه،یدر روس نیکار آمدن مجدد پوت یکرد. رو یتلق دیجد یکردهایور

بهره الزم را ببرد. به  یو فرامنطقه ا یو معادالت منطقه ا یخارج استیبا آن در عرصه س ییمنافع حاصل از همگرا زکرده و هم ا یدور

 نیکشور را در عرصه ب نیدر نقاط مورد اختالف با غرب، سطح نفوذ ا هیو استقالل روس ییواگرا کردیالملل، رو نیوابط بکارشناسان ر دهیعق

 .بخشد یم شیافزا یالملل

 

(Babich, 2132) 

 

 نتیجه گیری

دیگری مسئله تنوع گفتمان  است ویکی مسئله بحران هویت  ،مسئله مواجه می شویم زمانی که سیاست خارجی روسیه را تحلیل می کنیم با دو    

در پاسخ به پرسش های در واقع یکی است چرا که بحران هویت به سرگردانی روس ها  ها، البته بایستی به این موضوع اشاره کردکه این دو

هایی است که به این  اساسی در مورد موقعیت و جایگاه خود در وضعیت متغیر جهانی اشاره دارد و تنوع گفتمان ها نیز حاکی از تنوع پاسخ

وضعیتی است که به خاطر تحول در هویت ملی، نقش و جایگاه آن کشور در دوره  د. منظور از بحران هویت در روسیهپرسش ها داده می شو

از امپراتوری چند  در خصوص هویت ملی بایستی گفت: پس ازفروپاشی شوروی وضعیت این کشور پس از فروپاشی به وجود آمده است.
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به یک وضعیت نا مشخص جدید که هویت ملی آن در ارتباط با ملیت های درون روسیه، روس های خارج نزدیک، دولت های جدا  ملیتی

شده شوروی است تبدیل شد. در مورد جایگاه نیزمی توان گفت: با کنار نهادن ایدئولوژی ضد سرمایه داری و ضد غربی، و سیاست خارجی 

سخ مناسب از سوی آنها روسیه را طی سال های اخیر با مشکل جایگاه واقعی خود و اینکه اروپایی است یا ادغام در غرب و اروپا و عدم پا

اوراسیایی است مواجه نموده است. وهمچنین پس ازفروپاشی روسیه نقش ابر قدرتی خود را از دست داد و این بحران هویت به نوعی منجر 

روسیه پس از فروپاشی شوروی با تحوالت راهبردی عمده ای در زمینه های بنابراین ست. سیاست خارجی روسیه شده ا ل درتحو به تغییر و

سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روبرو بوده است در این دوران که دوران گذار نامیده می شد، این سیاست ها در معرض چالش های 

اوت نظریه پردازان و سیاستمداران آن کشور شاهد تغییر جهت هایی در های متف عمده ای قرار داشته است و از این رو تحت تأثیر دیدگاه

سیاست  اولویت اصلىی پس ازفروپاشی طبق نظرات کوزیرف ونگرش آتالنتیک گرایان سیاست های راهبردی روسیه بوده ایم. در سال ها

نهادها داشت آنها امیدوار   یاز به حمایت آنعضویت در نهادهاى غربى بود، چراکه این کشور براى موفقیت دراصالحات ن خارجى روسیه،

جانبه کمک کند.  المللى، به انتقال هنجارهاى دموکراتیک به روسیه و تضمین همکارى هاى چندبین بودند که پیوستن روسیه به نهادهاى

را در دست گرفتند وخواهان  قدرت زایده همگرایی با غرب می دانستنداماپس ازمدتی اسالوگرایان که الزامات ژئوپولیتیک رامهم تر ا

و با روی کار آمدن پریماکف سیاست نگاه به شرق مطرح می شود که معتقد 3331بازگشت روسیه به گذشته پرشکوه خود بودند. درسال 

این بودند روسیه دارای ویژگی اروپایی وآسیایی است و کشوری چند قومی، چند زبانی و چند مذهبی است که گرایشات متفاوتی در درون 

روسیه جایگاه واقعى خودش را  قطبى بود که وجوى یک ژئوپولیتیک چندکشور ایجاد کرده است لذا  طبق این دیدگاه پریماکف در جست

دکترین او،  عنوان یک قدرت بزرگ باشد خارجى روسیه در خدمت روسیه به هاى بزرگ بیابد و سیاستدر کنار آمریکا و دیگر قدرت

براى رسیدن به این هدف، الزم بود که مسکو در سیاست  .ن قدرت در جهان و حفظ روسیه به یک قدرت بزرگ بودتالش براى ایجاد تواز

کشورهاى  ترى بایافته برقرار نماید و روابط مستحکمخارجى خود تجدیدنظر نموده و کنترل دوباره خود بر جمهورى هاى تازه استقالل

اما با روی کارآمدن پوتین غرب در منطقه، ایجاد نماید.  ند و ایران براى جلوگیرى از نفوذهاى دولت آمریکا نظیر چین، همخالف سیاست

نگرش اوراسیاگرایی غلبه یافت.  وپوتین به دنبال این است تا  ضمن ضرورت گسترش روابط با غرب، روسیه را در عرصه سیاست بین الملل 

ه رویکرد سیاست خارجی روسیه در دوران پوتین ترکیبی از رویکردهای غرب یک ابرقدرت معرفی نماید . بدین ترتیب مالحظه می شود ک

محور و شرق محوری است که سابقاً راهنمای این کشور در برخورد با جهان خارج بوده است. رئیس جمهور روسیه بهترین راه را در این می 

نیزبازیابی منزلت روسیه در جهان بهره  یشرفت و توسعه وبیند که از نکات مثبت هردو استراتژی گذشته جهت هدایت این کشور به سمت پ

 جوید.

 

 

 



 73-313، ص 3131،  تیر 3، جلد 31علوم انسانی اسالمی، شماره 

   ISSN: 9174-8792 

 http://www.joih.ir 

 

 

788 

 

 منابع مأخذ 

 

 ، تهران: قومس.سیاست و حکومت در آسیای مرکزی(، 3132ابوالحسن شیرازی، حبیب اهلل و مجیدی محمدرضا)

 .لی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین الململیت های آسیای میانه(، 3173ابوالحسن شیرازی، حبیب اهلل)

تا  3331(، بررسی و تبیین ژئوپلیتیکی اسالم گرایی اعتدالی در سیاست خارجی ترکیه از سال 3131افضلی، رسول و افشین متقی)

 ، سال سوم، شماره چهارم.فصلنامه روابط خارجی، با رویکرد سازه انگاری، 2133

 .33/3/1333روزنامه اطالعات(، سیاست خارجی روسیه دردوران پوتین، 3131امیری، مهدی)

آسیای  فصلنامه(، سیاست خارجی روسیه واهمگرایی در راستای ثبات هژمونیک، ایراس گاهنامه تحوالت روسیه، 3131امینی، آرمین)

 31، شماره مرکزی و قفقاز

 .11شماره ، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، (،  سنگ آسیاب تاریخ) نگاه روس ها به نقش روسیه در جهان امروز3131بی نام،گزارش)

 .23شماره   ، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی وقفقاز(، مبانی رویکردها و سیاست های راهبردی در روسیه، 3173ثقفی، عامری)

 ، تهران: انتشارات فرهنگ گفتمان.گفتمان وتحلیل گفتمانی"گفتمان سازنده گرایی در روابط بین الملل"(، 3173خبیری، کابک) 

 :تیبررسی روابط روسیه و آمریکا در دوره جدید ریاست جمهوری پوتین، در سا  (،3133زهرا) ،یدربندسر

http://zahradarbandsari.blogfa.com/3133/12 

 دانشجویی -مجله علمی، «جغرافیای سازه انگاری: هارمونی جغرافیای سیاسی و رویکرد سازه انگاری»(، 3133رشیدی، مصطفی)

 ه اول.، سال اول، شماررویکرد سیاست و فضا

 .1، سال هشتم، شماره 13، فصلنامه مطالعات ملی، «نگرشی سازه انگارانه به هویت ملی در ایران» (، 3131سلیمی، حسین)

 www.did.irبه نقل از (، انگاره های شکل دهنده هویت روسی، راهبرد،3131شوری، محمود)

 .13اره ، شمراهبرد مجله(، سازنده گرایی در سیاست خارجی، 3131فالحی، علی)

 تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی. ،تحوالت سیاست خارجی روسیه، هویت دولت و مسئله غرب (،3134کرمی، جهانگیر)

، تهران: دفتر روسیه بررسی زمینه های نظری تاریخی و همگرایی و واگرایی در فدراسیون(، 3133الهه و محمد تقی دلفروز) ،کوالیی

 لمللی.مطالعات سیاسی و بین ا

 . 33،شماره فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز(، تحول در سیاست خاورمیانه ای روسیه، 3171الهه) ،کوالیی

 .2/1/3131روزنامه آفتاب یزد(، 2سال سیاست خارجی دولت خاتمی) 4(، ارزیابی3131الهه) ،کوالیی

 ر خارجه.، تهران: وزارت اموسیاست و حکومت در فدراسیون روسیه(، 3131الهه) ،کوالیی

 .3131. 3. 21انتخاب روزنامه، (، پوتین اعتبار دوباره روسیه3131گل خسروی، مهرداد)



 73-313، ص 3131،  تیر 3، جلد 31علوم انسانی اسالمی، شماره 

   ISSN: 9174-8792 

 http://www.joih.ir 

 

 

787 

 

 .4، سال هشتم، شماره فصلنامه سیاست خارجی(، ناسیونالیسم روسی، 3172الکر، والتر)

 العات سیاسی و بین المللی.، علیرضا طیب، تهران: دفتر مطنوواقع گرایی، نظریه انتقادی و مکتب برسازی(، 3133لینکلیتر، آندرو)

، فصلنامه سیاست، «سازه انگاری، هویت، زبان و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران»(، 3131متقی، ابراهیم و حجت کاظمی،)

 .4، شماره 17دوره  ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 .11، شماره کده حقوق و علوم سیاسیمجله دانش، «گفتگوی تمدن ها از منظر سازه انگاری»(، 3131مشیرزاده، حمیرا)

 ، تهران: انتشارات سمت.تحول در نظریه های روابط بین الملل(، 3131مشیرزاده، حمیرا)

 تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین الملللی. ،زندگی یک دولتمرد(، 3131ملچین، لئونید)

   www.did.irروسیه. به نقل از  (، تحول رویکردها در سیاست خارجی روسیه: عملگرایی3131نوری، علیرضا)

 

Akhiezer, Alexander, Klyamkin, Igor (2111), Time to Decide on Russia’s Identity, Russia in 

Global Affairs", №. 1.  

Babich, Dmitry (2132), Putin’s new foreign policy: strategy and self-interest, 

www//rbth.ru/author/Dmitry%88Babich. 

Cohen Ariel (2111), the primakov doctrine: Russia Zero – sum game with the united state, FYI, 

no, 317.  

Lukyanov, Fyodor (2132), Putin the Realist, Medvedev the Liberal,  journal Russia in Global 

Affairs.. 

Graham Smite (3333), Russia, Russia, Multiculcheralism and Federal Justice, Europe, Asia, 

Studies, Vol. 11, No. 3. 

Kuchins, Andrew and Zevelev, Igor A (2132), Russian Foreign Policy: Continuity in Change, 

THE WASHINGTON QUARTERLY, 
Treisman, Daniel (2133). The Return: Russia's Journey from Gorbachev to Medvedev. Free 

Press, ISBN 373-3-4311-1173-1. 

Viyakin, Andrey (2131), The Process of Russian Foreign Policy Formation, www.bilgesam.org. 

Zepa, Brigita(8877), The Changing Discourse of Minority Identities: Latvia, 

www.biss.soc.lv.publications. 

http://rbth.ru/articles/2012/03/11/putins_new_foreign_policy_strategy_and_self-interest_15032.html
http://www.bilgesam.org/
http://www.biss.soc.lv.publications/

