
 

 

و  خاستگاه هویتی تنش در روابط روسیه و آمریکا
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 چکیده
 هاا  وواااوو   در عرصاه  مواجهه و تداخل منااف  رویا ه و ایاامت مه ادر کمری اا     

 علال ها و واجد ریشه و ابودری ایی   هابسهرها و خایهگار منبعث ازتنها ، یالمللب ن

هاویهی و وتهمااای    هاا  ویژوای این پژوهش با مرور  بار  . ایت «هویهی -شناخهی»

تقابال  ها  به برریی ریشه ،روی هفدرای و  و کمری ا ی ایت خارجی ایامت مه در 

مهرصد در روابط دو کشور، مدار ها  هویتبروز تنشتشریح رواد  پس ازپرداخهه و 

 ی ایات خاارجی  بار   تاثی راتی ها چاه  تنش این تشدید پایخ به این پریش ایت که

  دتثکوات و  ال ساادر در این پژوهش از اظریه؟ اردر ایتذوجمهور  ایالمی ایرا  

 هاویهی  ها یریاختز تثی را ز  و ی ایی اظام یک بر حاکم معنایی اظام اقش بر و 

ها  ایان  ورفهه شدر ایت. دادر بهرر کشورها خارجیِ ی ایت در ترج  ات یامااه بر

 ا  وردکور  شدر ایت.و ر  از روش ایناد  و کهابخااهپژوهش ا ز با بهرر

 

 .وراییالمللب ن ،ورایی، تنش، ریالتهویت: هاهواژکلید

                                                                                                                                        
 ()اویساندر مسالو    دااشجو  دکهرا  مطالعات کمری اا  شامالی، دااشا در مطالعاات جهاا ، دااشاگار تهارا        * 

Shad_mo@ut.ac.ir 

 

 ۲7شمارر مسلسل   ۴۹۳۱زمسها   م چهارشمارر  یا  هجدهم  فصلنامه مطالعات راهبرد  

mailto:Shad_mo@ut.ac.ir
mailto:Shad_mo@ut.ac.ir


  49زمستان  07فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 211

 مقدمه
عناوا  دو اظاام مساهقل    عرصه مواجهه و تداخل مناف  روی ه و ایامت مه در کمری ا باه  

ورایاااه داشاهه باشاد،    ی ایی و عمال  صرفاً  های ایی، پ ش از این ه بسهرها و خایهگار

اگار  ی ایای   هویهی بودر و ریشه در اظام معرفهی و اوع جهاا   -دارا  مناشیء شناخهی

اظام ی ایی هموارر ی ی از مهترعات اظام معرفهی بودر و  کهدارد. باید توجه داشت  هاک 

. از ایان  شاود در فرکیند مواجهه اظام معرفهی با مقوله قدرت ایات کاه مهولاد مای     ایایاً

رویت که اظام ی ایی از ح ث ماهو  در الهزام اظر  و متهومی با قواعد اظاام معرفهایِ   

اگار   ها  عمادر جهاا   . ی ی از مسائل و دغدغه(Viale, 2012)حاکم بر خود قرار دارد 

ی ایی به معنا  اعم، تب  ن اوع رابطه یک واحد ی ایی با جها  پ رامو  خود ایت. بسهه 

یاک ی اق قارار     ا  از دامنهتوااد در اقطهبه اوع اگرش اظام هویهی حاکم، این رابطه می

ا  و رو به درو  و در یو  دیگار رابطاه   ۴م ور مرکز  ارابطهو رد که در یک یو  ک  

یا رو به ب رو  قرار دارد. ا ور تجویز این رابطه در ادب اات علاوم ی ایای     ۷م ورپ رامو 

یاا   ۱وارا و ی ایت خاارجی مداخلاه   ۹هایی اظ ر ی ایت خارجی اازواورافرکوردر معمومً

اماید. دو واحد ی ایی که از منظار ی ایات خاارجی واجاد     را بازتول د می 5وراالمللب ن

داشهن م دودیت م  ط کنش، باه   در اظرورا هسهند با ی ایت خارجی مداخله  هامؤلته

 یابند.یرعت دچار تداخل مناف  شدر و ا از به تعریق تواز  می

ای ی ایات خاارجی ایاامت    تا با مرور  بر خایهگار هویهی و وتهماا   مبر کادر این مقاله 

  تانش در رواباط ایان دو کشاور پرداخهاه و باا تشاریح        هاا مه در و روی ه به برریی ریشه

این وضاع ت بار اهادا  و      راتتثیها  هویت مدار به تب  ن روادشنایی ت و  در بروز تنش

 مناف  ی ایت خارجی جمهور  ایالمی ایرا  پرداخهه شود.

 

                                                                                                                                        
1. Center-oriented 

2. Periphery- oriented  

3. Isolationism 

4. Interventionism 

5. internationalism 
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 نظری ارچوبچالف. 
  هاا و ااگ ازر  هاا اظریات ووااووای را برا  تب ا ن خایاهگار   المللب نپردازا  روابط تلور 

 ایار معارو  خاود    اااد. والهاز در  مواجهه با جها  خارج ارائه دادر ها در ش وررفهار  دولت

 رفهاار  که ایت المللیب ن ی سهم کاارش ک یاخهار که معهقد ایت «المللب ناظریه ی ایت »

 هاا دولت شودمی موجب المللیب ن ی سهم کاارش ک یاخهار فشار و کندمی  نتع  را واحدها

 داشاهه  الملال ب ن ی ایت در مشابه یهایرفهار جملگی هویهشا  یا دروای ها یژویواز  فارغ

ادراک یااخهار  از اظاام   هاا مبهنای بار    رفهارشنایی دولت ا وراین  .(Waltz, 1979) باشند

را بارا    هاا ک که در ک  بقا  دولت در وضع ت کاارشی، تماایزات رفهاار     ایت الملل نب

را  هاا ک  ،از عناصر دروای یااخت قادرت   اظرصر  خودیار  به حداقل مم ن ریاادر و 

اسابت باه مساائل     ورایای  ال تقلاین م هب با اوعی اماید. وادار به بروز رفهارها  مشابه می

در نابراین ب. داادمیالملل تول د اظریه در روابط ب ن را ایاسمشابهت کنش حوزر فرااظر ، 
 یعنی یااخهار مساهقل از خصوصا ات    ،رفهار ایت م دودکنندریاخهار شرایط » ،این اگرش

 (.۴۴5: ۴۹3۳ مش رزادر،) «کندرا تع  ن می هاک رفهار  ،هاک تعامالت م ا   واحدها و دروای

حاوزر فرااظار  ایااس    ت  ه بر مساائل  دیگر  مطرح شد که در ک   اگرش در ع ن حا ،

ورایای  و ع نای شاناخهی  هساهی  ورایای تقل ال منهقاد   ورز  قارار ورفات. ایان اگارش    اادیشه

باودوی  متهاوم بریااخهه  ورااای  وهشپاژ  باود. ها  یاخهار  اظریهموجود در  یشناخهمعرفت

، ا ز مویوم شدر ۴ ااگاریازراموداد. بر ایاس این اگرش که به  یز ریرحرا  الملل نبروابط 

هاا و  هویات و  شادر  پرداخهاه  و یااخهه  اجهماعی ش ل به ایت که واقع هی المللب ن ی ایت

را  هاک  ا فراوزارر ین هابخشند اه مناف  دولت را تا حد زیاد  یاخهارها  اجهماعی ش ل می

واات   ال سااادر بارزترین چهرر این اگرش   .به صورت امور  مسلم از ب رو  بر اظام بار کند

مسالله   و «وارا  هویت کانش »شناخهی وات ب ث از مباحث مورد توجه در حوزر هسهیایت. 

برداشاهی کاه از وضاع ت     بر ایااس که چگواه خود »دهد او توض ح می دیگر  ایت. خود و

ایان اشاااه را بار مبناا  برداشات خاودش از        یگر و دفریهد برا  دیگر  می  ااشااه دارد،

الملل ایت که به ورا  در اظام ب نها  مهتاوت کنشهویت ،بنابراین .«امایدیموضع ت تتس ر 

                                                                                                                                        
1. Constructivism 
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وارا   کانش  المللی نبدر اینجا متهوم شناخت ب ناذهنی در تعامالت  .بخشدمعنا می هاک مناف  

 هاا  یاه رویاخهار جدا از فرایناد یعنای   » :به ب ا  وات .و ردقرار می  ااگاریازرمورد ایهتادر 

واقع ات   اجهماعی جها  که ایت ک  بر وات (.۹۷۷: ۴۹3۳ مش رزادر،) «ورا  وجود اداردکنش

 (.۷۷۴: ۴۹3۱ وات،) شناخت قابل حا  ع ن در و غ رماد  واقع هی اما ایت،

 مهولدشدربل ه هویت مهع ن  ،دولت فراوزارر دارا  الزامات یاخهار  ا ست ،بر این ایاس

ها  دروای ملت ایت که در بسهرها  تاریخی و جغراف اایی مخاهب باه    و فراکنش هاکنشاز 

. هایتدولت خارجی تع  ن ی ایت در مؤلته ترینمهم هویت ،این منظر از. شودخود مهولد می

 .دهاد مای  شا ل  را هاا دولات  منااف   و هاارج  ت و کندمی تعریق را هادولت« ک سهی» هویت

 خاارجی  ی ایات  ب روای یا رفهار ک  پی در و شودمی ت و  خوشدیت بعضاً هادولت هویت

 . امایدمیتغ  راتی  ا ز هادولت

را برا  خوشا  تعریاق   هویت اوعی المللب ن اظام در هااز دولت کدام هر وات، دیدوار از

 یرپاذ ام ا  را هاک  ب نی رفهارپ ش و دهدمی ش ل المللیب ن اظام در هاک  رفهار به که امایندمی

 در مؤیر عاملیورفهه،  ش ل هاهویت دیگر با تعامل در و تاریخ یو  در که هویت این. امایدمی

 (.۹۷۶: ۴۹3۱ وات،) ایت خارجی ی ایت ها و ر  متصم

و مم ان ایات در رهگاذر زماا       ندازلی و ابد  ا ساه  ورچه ها  دروای دولتهاهویت

و  داریشاه ریط ی و زودوذر ابودر و  متهومی خود اما هویت ؛دنیا تغ  ر امای شواد بازتعریق

هاا  موجاود در رواباط    به خایهگار هویهی تانش  مقاله حاضردر  ،بر این ایاس .ایت یتاریخ

الملل پرداخهه و ایارات  عنوا  دو بازیگر عمدر و ایروذار در اظام ب نایامت مه در و روی ه به 

 امائ م.میبر مناف ، اهدا  و ا ور یارو ر   جمهور  ایالمی ایرا  تب  ن  ک  را

 

 آمریکاو  و گفتمانی سیاست خارجی روسیه خاستگاه هویتیب. 

شاناخهی باودر و از ماه ات     -تنش در روابط روی ه و ایاامت مه ادر دارا  خصالت هاویهی    

 ارد. اوار در   ومای  اشثتاز ی ایت خارجی م ور این دو اظام ی ایی و درک تویعه ورابرو 

ماا تسات  »هایی اظ ار  رااگارایامت مه در،  مردما  کی و هویهیارها  ادحافظه تاریخی و میه
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را در  این یارزم ن  ءو ارتقابقا  وجود دارد که ۷ترارج سو  ورا  و تلور  تویعه ۴«یراوشت

 امایاد خاود تلقای مای   بارا   م هاوم   ییراوشها ز را  ب ند و ک ک  می و تویعه وسهرش ورو

(Stephanson, 1996)، با ادب ات مشابهی در حافظه تااریخی  وتهما که هم ن  شودمشاهدر می 

را تول اد   ۹«رار مخصاو  رویا ه  »اظ ار  هاایی  ، ااگاررر بودریرزم ن روی ه ا ز مضمَ مردما 

باه اظاارر اشسات.     ۱«کب ار  ااماه پهار  وصا ت »در توا  می ا ز ک  را ع نی تجلی کهامودر ایت 

ترکسها  و خ ور و بخارا تا حوزر  تویعه بهروی ه از ااوزیر   ماا تسهی که در ک  به تصریح از

 شاباهت  وجاور  بار  ر  ابسا  .(Lehovich, 1948)  ک یخن به م ا  کمدر ایات هباله ک و کتالا

 ااد.امودر  دتثک کمری ا و روی ه مردما  تاریخی حافظه در عمومی کموزر دو این عم ق

تول اد   ،(ماا تسات یراوشات  )وتهمااای   ایان م ارا    عملای  داد بارو   ،در ایامت مه ادر 

ااوعی   ایساهارها ایان   ایات. باودر   ۶«حاس ریاالت  »و  5«جهااای  یات مثمور»اظ ر  ایسهارهایی
ادراک خودکوار و ااخودکوار عامه در ایامت مه در تجویز امودر و بن ا   برا را  ۲«ایهثناورایی»

 .(Loveman, 2010) ورایااه را بنا اهادر ایتعمل ی ایی مبهنی بر هنجارها  ی جاابه

 ،۳ملال  یاایر  از مهتااوت  ملهای  ،3فاراز بلناد    بر کمری ا  خا ، شهر هایی اظ ر وزارر
عماومی ایاامت    ادب اات  در را هاک  توا می م رر صورت به که هسهند اصطالحات پربسامد 

 فرمااادار - ۴7وینهارو   جاا   از مشاهور  جملاه  ایان . (Gingrich, 2011) یافات  کمری ا مه در
را در حافظه تاریخی  باوراین  کهایت  بارز امواه  ،ب ا  شدر ۴۶۹7 یا  درکه  -مایاچویت

بر  شهر را کمری ا ما باید یت... خدا و ما   م ا عهد این» :دامایامایندوی می مردما  کمری ا،
در برخای   ،همچنا ن  .(Winthrop, 1996) «مایت یو  به جهاا ا  ها چشم... بداا م تپه فراز

تغلا   ایان بااور     در  اافزایاااه ا ز اقاش هام   ایامت مه در ۴۴«اله ات م ثاقی»مقای  ایهناد به 

                                                                                                                                        
1. Manifest destiny 

2. Frederick Jackson Turner 

3. Osoby Put Russii (Oсобый путь России) 

4. The Testament of Peter the Great 

5. Global Mission 

6. Sense of Mission 

7. Exceptionalism 

8. City upon a Hill 

9. A Nation Like No Other 

10. John Winthrop 

11. Covenant Theology 
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متاااه می اظ اار یراوشاات م هااوم و  (.Richard, 2000: 294) عمااومی ایتااا امااودر ایاات

 ،ایات در ایاامت مه ادر    مشهرک عاماه  فاهمه هویت تاریخی و برکمدر ازکه ایهثناورایی 

اردر ایت. برخی از ذوا ز ایرات خود را بر اگرش اخبگا  ی ایت خارجی ایامت مه در 

یاا  جمهاور   ؤی ایای ر  هاا   ار  وجهات هویهی را در  م ققا  اهایج ی ایی این تعلقِ

این وتهما  بر ادب ات رهبارا  ی ایای     راتتثیایامت مه در ایهخراج امودر و به برریی 

باه  اور در ادب اات ی ایای وودرو ویلساو      .(Plisetskaya, 2013) ااداین کشور پرداخهه
 یااز  یمان ا»ی ایهی ت ت عناوا  تاالش در رایاها     عنوا  رئ س جمهور  دموکرات، 

باه عناوا  رئا س     یا در ادب اات رواالاد ریگاا ،    شودمشاهدر می ۴«جها  برا  دموکرایی

یاباد، ریشاه در   جواز یرح مای  ۷«ش طا   امپراتور عل ه مبارزر» خوار،جمهور  جمهور 
 .(Stephanson, 1996) داردم ور و مداخله پایهریالت ورا،تویعه هویهی هم ن ااگارر

ااهقااداتی بار    ،ورچه برخی از مهت رین و ی ای و  ل برا  در ایامت مه ادر در مقاام اظار   
 مشای ی ایای   ک  راایاامت مه ادر وارد اماودر و     ییلبا تویاعه و ا از   یایاهثنابودو  اادیشه

، اما کزمو  عملی ی ایت خارجی ایامت مه ادر  (Ceaser, 2012)ااد تلقی امودرکارا  م افظه
در ادوار وواااوو    یاااه وراو مداخلاه  م اور اگرش ریاالت  یایه مب ن این اه جه کلی ایت که

 هاا  باازر خواهاا  و چاه در   حاکم ت جمهور  ها دوررچه در - ی ایت خارجی این کشور
ب ناامهنی  مهنای و  مسهولی بودر و ایرات بر ادراک اخبگا  ایامت مه در  -هاحاکم ت دموکرات

 وذاردر ایت.جا  ه ب ار  خارجیذوخود را بر حوزر ی ایت
اظاام هاویهیِ حااکم بار ی ایات       یشاناخه ااسا مبنا  فرهنگی و باید دااست که  ،بنابراین

ها تبع ت امودر ایات. ایاهثناورایی کمری اایی،    از این الگوواررهموارر خارجی ایامت مه در، 

و  کارر غربای  مشاروع بارا  اا م    بود  اقش م اف امود  خود برا  کل جها ، قائلالگو تلقی
هویات  »تااریخی   ت مه در، جملگی خم رمایهایامبرا  م هوم و یزداای  ییراوشهاخهصا  

 را شا ل دادر ایات   ک کاه اظاام ی ایای     ایات در ایامت مه ادر  « فرهنگ عمومی»و « ملی

(Loveman, 2010: 39.) 

                                                                                                                                        
1. Make the World Safe for Democracy 

2. Struggle Against the Evil Empire 
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 کاامالً در حافظاه تااریخی و ادب اات عاماه      ییایاهثناورا در فدرای و  رویا ه ا از ایان    

شود. رویا ه  شناخهه می ،«رار مخصو »به معنا   ،۴«ی پوتبویاو»و با دکهرین هویدایت 

ایت کاه   غالب جهاای تعریق امودر و بر ایاس هم ن ااگارر یتمثمورباز برا  خود ز دیرا

یت ورافرهنگ تویعه ایندااسهه و بر مبنا   یپ رامواها  حوزرمداخله در  هخود را مجاز ب

ایان   .از ک  خاود اماودر ایات   قلمرو یرزم نی را در م ا  کشاورها  جهاا     ینتربزرگ که

و اه تعلاق  وردیدر    غربی ادغامهادر یو  تاریخ اه در قلمرو حاکم ت جغراف ایی م دودر

را یارح   ۷«رار یاوم » بل ه هماوارر الگاووارر   ،شرقی داشهه ایت ها  امپراتوربه  یرزم نی

 اماودر ایات   بناا باودوی،  و خاا   ییایاهثناورا ی ایای خاود را بار     امودر و اظام اادیشه

(Михайлов, 2001: 9; Бурганов, 1995.)  

الگوهاا    کاه  شاود مای دااساهه   مساهثنا  باازیگر روی ه  ،بر ایاس دکهرین رار مخصو 

و  دابا  امودررا برا  تویعه جهاای خا    م هنی هاروش، کردرتجویز من صر به خود را 

  .(MoscowTimes, 2014,Oct 29) ی ها برا  جها  ایت یمدعی اظم

  ایلا ن  ایوا  و یولوویق ومدیم ر بردیق، ا  ال  جمله ازاادیشمندا  مخهلتی در روی ه 

و تمه د جواز برا  پ گ ر  اهدا  فراملای و خاروج    امود  ایهثناورایی روییمهرصد تلوریزر

مطاابق   .(Falk, 2014; Brooks, 2014, March 3) اااد باودر  المللای با ن ها  هنجاریاز از اظام

لومیی و م ور  در جها  ایتا امودر  اقشروی ه  ،روییورایی و ریالت جهاای اادیشه جها 

امایاد کاه ایان مهام در یاایه تویاعه        تول اد بازتعاد  و اظم جهااگ ر مطلوب خود را باید و 

 هساهند کاه ایان    ییهاا کماوزر  ۱«الواورای اا سم»و  ۹«ای اا سماور» د.شم قق خواهد  ورابرو 

 معهقدااد  سهقل روی ه از اروپاا و کیا ا باودر و   د و قائل به هویت منکنوتهما  را امایندوی می

اروپایی رار یومی برا  تویاعه، ارائاه    و کی ایی تمد  م ااه در دارد و 5روی ه یراوشه ی یگااه

ایان اگارش    رادی ا  ی ی از امودها ا ز  ۶«ایالووف ل سم» (.Kasymov, 2011: 535)دهد می

                                                                                                                                        
1. особый путь России (Special Way)  

2. Third Way (Третий путь) 

3. Euroasianism (Евразийство) 

4. neo-Eurasianism (Нео-евразийство) 

5. unique destiny 

6. Slavophilism (Cлавянофильстве) 
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 رویای را در جهاا     هاا ارزشرویی و فراوساهر     امپراتورداع ه برپایی و  در روی ه بودر

 مبارزر با وسهرش هجمه هه و مدعی. ایالووف ل سم رار روی ه را هما  رار مخصو  دااسدارد

 . (Липич, 2008; Engelstein, 2009) غرب ایت

جلاور ی ایای خاود را در اظاام تازار ، اظاام       )رار مخصاو (  این زیریااخت هاویهی   

 فراریخهگای  کاه  یاور  ه ب ؛ها  ووااووای بروز دادرقالبکموا سهی و اظام فدرات و کنوای در 

 در ایان قالاب   و اورای اا ساهی  ااهراای واال ساهی  -اای واال ساهی، یویا ا    مخهلقم هواها  

وارا  کم نهراای و کم نتاورمی    مداخلاه  ها امواهورا  تزار ، ها  تویعههویهی، مد  پایدار

 کموا سهی و الواورای اا سم کنوای را فرکور  امودر ایت.

در برابر این کموزر هاویهی در  ها  اظر  مقاومتورچه برخی روشنت را  ل برا  در روی ه 

ادغاام در فرهناگ و   لزوم به معنا   ۴«زاپادای چسهوا»ذیل عنوا  ااد و ت رکاتی را روی ه داشهه

، اماا کارااماه عملای ی ایات خاارجی      (Сухов, 2013) اااد تلوریزر امودرغربی  یبک زادوی

حاکم ات   دهنادر اشاا  زماای منقطا  و کوتاار،    وذشهه جز چند بازر ی چهارصد یا روی ه ی

 .  مورد ب ث ایتوراتویعهمسهقل و  اادیشه غالب

باارز در ی ایات   و م اور را قاعادر کلای    و تویاعه  ورابرو  هویتاین  ،برخی از ااظرا 

 باازیگر در ی ایت خاارجی هار دو    ۷«ییاازواورا»از  یهایادااسهه و به دورر خارجی دو کشور

اازواورایای   متهاوم منظومه اادیشه ی ایت خاارجی هار دو،   حا  کا ه در  ؛امایندمی ایهشهاد

موجاود در   مضا ق  مهاداو  و تتایا ر  با تعااریق   مقایسهدر  موی  و تتس ر  ی مهتاوتتعریت

ی ایی  س سمه کخا  موجد اوعی پرا تعریق. این دارد المللب نعلوم ی ایی و روابط دااش 

 در بلندمادت ایات.   ورابرو و  راهبرد حرکت رو به جلو  برا  تضم ن  زماامندتاکه  ی و 

 م ا ط و  حدود این اازواورایی، تتس ر این اازواورایی ا ز دایرر مویعی را شامل شدر و ت دید

 دهد.ور  خود را به ا می از جها  تسر  میکنش ر دودم

دور دکهرینای باه معناا      ، اازواورایای الملال با ن مطابق تعاریق موجود در داااش رواباط   

 الملال با ن جامعاه  عدم ورود در مسائل  کشور از ت ومت ی ایی خارج از مرزها و داشهناگار

                                                                                                                                        
1. За́падничество 

2. Isolationism 
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هاا   دایرر المعاار   بس ار  از  ه دراینا هه قابل توجه  (.Plano & Olton, 1982: 391) ایت

ماورد  صاورت مجازا   ه بایامت مه در  اازواورایی، به مربوط مداخل در ،المللب ندااش روابط 

و ارد.  قارار مای   اشاارر مورد  خا   اامواهبه عنوا  ب ث قرار ورفهه و اازواورایی کمری ایی 

معهقدااد  ، خاود  الملال ااماه رواباط با ن   واژر 5۷۴در مدخل  ،لهو  در تعریق این معناکپالاو و 

دور و  را در خصو  خااور  ۴«عدم مداخله»ایامت مه در ه چ وار منزو  ابودر و هروز اصل 

 ر ایات کار ابارد ه و ب هدر اظر اگرفه ،ورفتمی کاره ا  که دربارر اروپا ببه اادازر اق ااوس کرام

(Plano & Olton, 1982: 391.) 

هاا   و مثاا   اازواورایی خاود یای اماودر   ر ادوار مربوط به روی ه ا ز هم ن وضع ت را د
را  رویا ه  ورایی را در این ادوار داشهه ایت. برخی این اوع از اازواورایای ووااووای از مداخله

کاه دارا  تتااوت مااهو  باا اازواورایای مهاداو  در        اادتعب ر امودر ۷«اازواورایی تهاجمی»به 

 .(Holmes & Krastev, 2014) ایتتعاریق موجود 

ریشه ، ب روایها  از ورود به حوزرجسهن مقطعی دور اازواورایی و این تتاوت در تتس ر 

خارجی ایان دو کشاور داشاهه و دا  مرکاز  ک  هماااا       در ماه ت و یرشت وتهماای ی ایت

ا هه قابل توجه اینجایات کاه   و تعلق پرات ک به الگوها  تویعه فراملی ایت.  «حس ریالت»
در رویه عملی و اجرایی خود مبذو  داشاهه و اوار در ایاامت    هر دو کشور ا ز این ترت بات را 

دکهارین  »شاود در رویا ه ا از    می اماد  برا  این وضع ت شناخهه ۹«دکهرین مواروئه»مه در 

 اماید.می این حالت را امایندوی ۱«کاراوااق

  بن ادین در دورر مویوم به اازواورایای  ها ی از مظاهر کموزریکه اشارر شد،  وواههما 

که بر ایااس ک  ایاامت    م الد  ایت ۴3۷۹در یا   «دکهرین مواروئه»ایامت مه در، یرح 

د و خود را ا ز مهعهاد  واممخالتت می 5«ا م رر غربی»مه در با هر وواه مداخله خارجی در 

 . بار ایااس ایان کماوزر    سات داامای  کرر غربیا مبه عدم مداخله در مسائل خارج از ح طه 

 تریا م  قار    ماا ور در قبا  ا م رر غربی بارا  یاک    ایامت مه دهای ایت ،اازواورایااه

                                                                                                                                        
1. None-Involvement 

2. Aggressive Isolationism 

3. Monroe Doctrine 

4. Karaganov Doctrine 

5. Western Hemisphere 
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این دکهرین ایامت مه در باا ا ارو  دریاایی     مطابق .(Plano & Olton, 1982: 393) دشمی

در مقای  ووااوو  به ضمن تقویت تدریجی قوا  اظامی خود، و  پاکس بریهاا  ا مه د شدر

ا  به مداخلاه در اماور داخلای کشاورها  قاارر      بهااه جلوو ر  از مداخله ا روها  فراقارر

اماود   عمل اتی. دواممی یدهیازما به این حوزر  را ا و تجاوزها  فزایندر پرداخههکمری ا 

مری اا  متا ن، ماداخالت ایاامت مه ادر در      ک در اقااط وواااوو   هاا  براااداز    فعال ت

و  ورهاا  وواتماام، الساالواد   مااناد ااقاالب   حوزر جنوبی ا م رر غربای  ها  داخلیااقالب

د. جاا  فایاهر   نباشاز جمله این مداخالت در دورر اازواورایی ایامت مه در می ،ا  اراووئه

کوباا  در ت اومت  مداخله  دفاع از کمری ا در خصو  منطق امور خارجهدامس وزیر وقت 

ایان باود کاه     ،پس از اعالم اهایج ااهخابات این کشور و رو  کار کماد  دولات کموا ساهی   

مردم صورت ورفهه باشاد، مخاالق     رأبا در قالب دموکرات ک و تش  ل این دولت اورچه 

 اتوذ خاارجی ایات.   ت تبنا به یب عت خود  ،دکهرین مواروئه ایت و این دولت به اظر او

 در دوررامایاد.  زیریااخت مداخلاه را فاراهم مای     عمالًدکهرین موارئه  که شودمشاهدر می

و  بااقی مااادر   یکارر غربای باه تماام    کل ا مدر اازواورایی حوزر اتوذوزار  ایامت مه در 

 ی ایت خارجی ایامت مه در را منقلب اساخهه ایت.  ورابرو ماه ت 

مناهج   یای ورامداخلاه این ه این قرائت از اازواورایی در عرصه عمل به اا اء وواااووای از  

وار ارشاد   پاژوهش پروفساور برایاا  مومان،    مربوط به بسهر هویهی زایش ک  ایات.   ،شودمی

هاویهی    وارا بارو   هاا  وازارر  ا ز دیاوویا ایهاد دااشگار ی ایت خارجی ایامت مه در و 

منبا  تول اد دکهارین مواروئاه و تادوین       تارین یاصال را  ایامت مه در ملیموجود در هویت 

 یراوشات  ایادر  کمری اا  مردم عق در به» دااد:ر غربی میکر ا در قبا  ا می ایت خارجی کمری

دکهارین   باا یارزم نی،   وساهرش  و ا ز تلاور   تپه فراز بر شهر  افسااه تجلی و کمری ا م هوم

ور حضا  ازدکهرین مواروئه عامال وساهرش و ال اار یارزم نی باود و      . شدمی م ققمواروئه 

 باا  دکهارین مواروئاه   کلای  یاور  باه . ..اماود ممااعت می غربی کرر مارقبا  ایامت مه در در 

 ااگلویاکساو   فرهناگ  در کاه  «اژاد  برتر ورایی و ایهثنا» به مربوط  هامؤلته از و ر بهرر

 ایادر  و باود  باه ار  باردر   بریهاا اا  امپریال سام  از کاه  «یااز  تماد   یتمثمور» داشت، وجود

. ..شاد  بریاخهه شود، خ رر بدا  همگا  چشم که تپه فراز بر شهر  ایجاد بر مبنی  سهیپ وریهاا
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 ال اار  باه داباا    کاه  باود  اای واال سم م هنی اوعی ب ااگر م هوم یراوشت ایدر در این مقط 

 بعاد    هاا جنگ و شدر دادر بسط تدریج به ایدر این. بود مه در ایامت به دیگر  هایرزم ن

 .(Loveman, 2010: 56) «امود توج ه را م زیک جنگ جمله از مت ن کمری ا  در کمری ا

ارز  مضاموای دکهارین مواروئاه در    هام  الملال با ن ورا  روابط م ققا  و پژوهشبرخی 

اسخه رویی  ک  راو حهی برخی  مقایسه امودر با دکهرین کاراوااق در روی هرا ایامت مه در 

 (.Kuzio, 1995: 97; Pryce, 2013: 33; Safire, 1994) دنااددکهرین مواروئه می

منهج به ادراکات مشهرک در اخبگاا  عرصاه ی ایات     ،ها  مشابه هویهیخصلت ،ر واق د

المللای ایاامت مه ادر    که دکهرین مواروئه در دورر اازواورایی ب ن وواههما . شودخارجی می

مهولد شدر بود، دکهرین کاراوااق ا ز در دورر اازوا  روی ه پا به ادب ات ی ایای ایان کشاور    

ا  به مشااورت ریایات جمهاور  منصاوب شاد کاه جنااح        ، در دورریروی کاراوااقاهاد. 

از  و باود مهرصد همگرایی با غرب  ،هبه دیت ورفهورا پس از هتهاد یا ، حاکم ت را کتالاه ک

. مخالتات  اماود ی ایت اازواورایی روی ه و پرداخهن به مش الت اقهصاد داخلی حمایات مای  

شدید ی ق مزبور با مشی ااهراای واال سهی حاکم بر اادیشاه ی ایات خاارجی دورر شاورو      

، روادها  مع وس بازوشت باه درو  و اغمااا از   ضمن ااهقاد به این اگرش باعث شدر بود

 را در دیهور کار قرار دهند. اقاط جها اقصی مناف  روی ه در 

مشهور ها  به عنوا  ی ی از تلوریس ن ۴۳۳۷در پای ز یا  در این وضع ت، یروی کاراوااق 

باوریس یلهسا ن، دکهارین معارو  خاود را       ی ایت خارجی جایگار مشاور دری ایت خارجی 

از منااف  شاهروادا  روس در   ارائه داد. بر ایاس دکهرین کاراوااق، روی ه باید به اا اء ووااوو  

ایان دکهارین رویا ه موظاق ایات بارا  احقاار حقاور          مطاابق . امایددفاع  ۴«خارج ازدیک»

شهروادا  روس تبار )که جمع ت قابل توجهی از کشورها  جداشدر از روی ه پساشورو  را در 

از کشاورها  حاوزر مساهقل مشاهرک المنااف  رایاا ورود اماودر و          ااقطاه و رد( در هر بر می

بار ایااس ایان     (.Smith, 2002: 161) عمل ات منطبق با مناف  این شاهروادا  را اجرایای امایاد   

در منطقاه   و کاربسات حاکم ات فراملای    دکهرین شهروادا  روس تبار ابزار  برا  اعماا  اتاوذ  

                                                                                                                                        
1. Near Abroad )ближнее зарубежье( 
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از رویا ه پاس از فروپاشای ات ااد جمااه ر شاورو         جداشادر کشاور   ۴5خارج ازدیک یعنی 

 .  دشوروی ه قلمداد می ۴«حوزر اتوذ»به عنوا  در عمل و این منطقه  وردادم سوب می

تلقای   ۷«خلاوت ایاامت مه ادر    طح ا»کرر غربی حوزر مواروئه ا م که در دکهرینهمچنا 

 ۹«خلاوت رویا ه   طح ا»در واق  منطقه خارج ازدیک به مثابه در دکهرین کاراوااق ا ز  ،دشمی

جعل اصطالح خاارج  دااست. قلمداد شدر و روی ه خود را مجاز به دخالت در ت ومت ک  می

اعماا    ازدیک، خود به معنا  عدم به ریم ت شناخهن ایهقال  مطلاق ایان قلمارو از حادود    

 ,Safire) ایات   ی ایات خاارجی رویا ه    ورابرو هویت  ورروی ه بودر و تداعی حاکم ت

ا  یارح وردیاد کاه    این دکهارین در دورر که اشارر شد،  وواههما . شایا  توجه ایت (1994

ورفهن در موضا  پدافناد    وزیر از قرارها  کفند ، اااتخاذ ی ایتروی ه پس از چندین دهه 

وارا و  تویاعه هویات  وجاود  شود که حهی در این وضع ت ا از  مالحظه می به هر ترت ب، .بود

 همچناا  حتا  اماودر ایات.     این کشور خارجی وذار  ایتیخود را بر  تثی رم ور، تویعه

ورایاااه رویا ه دااساهه و    برخی از م قق ن دکهرین کاراواااق را برخایاهه از هویات ریاالت    

حهای در   وجاود دارد کاه   ۱«رویای ماا تست یراوشت »ز اوعی ا  یرزم ناین معهقداد که در 

مسهق م و بالمناازع   یتمثموراز حوزر باله ک تا حوزر کی ا  م ااه را در دایرر  ،دورر اازواورایی

 (.Pryce, 2013: 33) یتهای ایت م رک تول د این اوع خود دیدر و

ملات ک    ،دار در هر دو کشور وجود دارد که بار مبناا  ک   یک عق در عام و ریشه ،بنابراین

و مهرصاد  دارا بودر در عرصه ت ومت جهاای بزرگ و مخصو  به خود  یاقشهموارر کشور 

هر دو کشور بر ایاس  .(Plisetskaya, 2013) تویعه حوزر اتوذ در منایق مخهلق جها  ایت

  جهاای برا  خویش قائال هساهند و هار یاک     ها  هویهی و اظام باور  خود، اقشهاکموزر

منااف     دکنندرتولدرااداخهن اظمی که  مثمورجدا از بافت اظام جهاای دااسهه و   اتافههخود را 

ورایااه خلهها  مداافزایش ی ایت دااند.ایت، می المللب ناظر خود در اظام  مد  هاارزشو 

کم از قارار   وضع ت روابط را در حالت تانش  خارج ازدیک ی دیگر یا خارج دور وهر یک در 

                                                                                                                                        
1. Sphere of Influence (SOI) 

2. America's Backyard 

3. Russia's Backyard 

4. Russian Manifest Destiny 
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در حاوزر  ها  بارز  از این وضاع ت  اماید. امواهمیمنهج به مداخله اظامی  بعضاًدادر و حهی 

 مت ن و در حوزر قتقاز و کی ا  م ااه قابل رصد ایت.  کمری ا

 

 آمریکادر روابط روسیه و مدار های هویتتنشروندشناسی تحول ج. 
م ا   و از ات اد جماه ر شورو ی ایی و هویهی ، فروپاشی معارضات دورر جنگ یردپایا  با 

ایاامت   ورایاااه هاا  ی جااباه  ی ایات قطبای،  اظام تک در یایهبخش، بازیگر تواز این  رفهن

این کشاور در قباا     ورایااهکفند  و عمل رد مداخله روی ردمه در زم نه بروز ب شهر  یافهه و 

در  ورایاااه مداخلاه  اگارش  هژموا اک و درک به خود ورفت.  ا یندرفزامنایق ووااوو  رواد 

مساهق م   ها و با روش دورر حاکم ت بوش پدر، کل نهو ، بوش پسر و اوباما به اقسام ووااوو 

 ور اگریست.و غ رمسهق م ادامه یافت و ایامت مه در هموارر روی ه را به عنوا  بازیگر چالش

 در قایباه  یبااً تقرمدت باروز اماود اماا    تاکه  ی و کوتارها  ورچه در برخی مقای  هم ار 

 بعضااً  ا از ایناد مربوط به ی ایت خارجی ایامت مه در، روی ه به مثاباه کشاور غ رمهعاار  و    

تغ  ر بن ادینی در خطاوط کلای ی ایات ایاامت مه ادر در قباا         وتهدید قلمداد و معرفی شدر 

 این رواد تا کنو  ادامه داشهه و در کخرین یند امن ت ملی ایامت مه در. شودروی ه مشاهدر امی

بار اقاش چالشاگر ایان      ک  ماورد  ی زدردر ت رار شدر و اام روی ه  مرتبهپاازدر  ۷7۴5در فوریه 

ها  موجاود  رغم برخی فراز و اش باز این رو، به  .(NSS, 2015 Feb) ایت وردیدر  دتثککشور 

 خاارجی  ی ایات  درک اخبگاا   همگوای در اوعی ،توا  ادعا امود پس از فروپاشی شورو می

 . (Bowker & Cameron, 2014) ایامت مه در در قبا  روی ه وجود داشهه ایت

قدرت و هد : ی ایات  »در کهاب خود  در روی ه ا ز کمری ا، یت ر پ ش ن مک فا مای ل 

معهقد ایت فاراز و اشا ب در رواباط     «ایامت مه در کمری ا در قبا  روی ه پس از جنگ یرد

 ومت داخلی کشور روی ه بودر ایات  از یر  روس و ت مهثیرب شهر  ،روی ه و ایامت مه در

(McFaul & Goldgeier, 2003: 16.)  ًواشانگهن  -تانش در رواباط مسا و   برریای  در  ایایاا 

وضاع ت مهغ ار    ،مری اا کوضع ت مهغ ر مساهقل و ی ایات خاارجی     ،ی ایت خارجی روی ه

، هایی را به خارج دادر ابه ار عمل وابسهه را داشهه ایت. یر  کمری ایی ورچه منتعل ا ست و

هاا  یار  روس باودر    مهغ ر حاکم بر ی ایات  یبات وبی از وضع ت مهثیرموارد  غالباما در 
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ورایا  وضاع ت هم اار  و حاکم ات اورایا اورایا      حاکم ت کتالاه ک ،به عنوا  مثا  .ایت

مطالعه تغ  ر وضاع ت در مهغ ار    از این رو، زدر ایت. رقم را در روابط دوجاابه وضع ت تقابل

 وضع ت حاکم بر روابط دوجاابه ایت. تر قعمک ادراوشا  مسهقل، رار

ابهدا به شرح مجمل وضع ت وذار در رویا ه پساشاوور  پرداخهاه و یاپس باه       ،در ادامه

ک  بار   تثی ر  هویهی در یاخهار حاکم هی روی ه و هاواکاو  تغ  رات ی ایی ااشی از چرخش

  پرداخت.واشنگهن خواه م  -روابط دوجاابه مس و

وجود یبات اسبی در ادراک اخبگا  ی ایت  شرایطع س دریت  که اشارر شد، وواههما 

بر ی پارچگی دیهگار ی ایت  ،شرایط ااشی از فروپاشی ،در قبا  روی ه خارجی ایامت مه در

مواجاه   یباات یبیکشتهگی و با  را در روی ه و ی ایت خارجی اهاد یبن ادین کیارخارجی روی ه 

 ش ن به وضع ت جدید بر تمامی اجازا و از شرایط پ  کشتهگی و اابساماای حاصل از وذار .امود

توریهاه  ابا فروپاشی اظم پ شا ن و از دیات رفاهن    وذاردر بود.  ر تثیارکا  حاکم هی در روی ه 

باه  -در قبا  تنظ م روابط با دا ا  خاارج  ها  مخهلتی وتهما  ،واحد در عرصه ی ایت داخلی

فروپاشای ات ااد جمااه ر شاورو       ود.ظهاور اما   -خا  به ا و-و ایامت مه در  -ا و عام

تجلای یافهاه و    ،و خاارجی  اجهمااعی در تماام شالو  ی ایات داخلای      -ی ایی چواا  زلزله

عاجال اف اار    یر پاذ ااا ااطباار جدیاد و   ایجاد ابهام در اظام ارزشای  امودر بود. ینیکفرب را 

در زیریااخت   اوعی تزلز  در اظام هنجار  و یاخهما  باور  غالاب  ،عمومی با شرایط اوین

در جامعاه   ۴«ب را  هویات » اوعی وقوعاین کشتهگی کوردر بود.  به وجود روی هجامعه هویهی 

در حوزر ی ایت خارجی ا ز ملموس  یاز متصمبر اخبگا   ک  تثی رکه  بود را رقم زدرروی ه 

ایان دورر را باه دورر واذار یاای ودرامات ک در عرصاه      برخای م ققا ن   . بودو قابل دریافت 

رویا ه   زخمایِ  ا  کاه در ک  ی ایات خاارجیِ   دورر ؛اااد ر امودری ایت خارجی روی ه تعب 

 (.Piontkovsky, 2006: V)یت تازر ا «معما  هویت»وویی به درو ر پایخ

ها  مهعاارا وواااوو  مهرصاد ارائاه الگاو  خاود بارا         در این شرایط وذار، هویت

، ۴«ی اا سمارووا»، ۷« سمهروکتالاوا»مهنوعی از جمله   هاکموزربوداد و  خألپرکرد  وضع ت 

                                                                                                                                        
۴. Identity Crisis 

۷. Euroatlantism 
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در ادب اات  « ورایای ملای »و ااواع « قدرت بزرگ»، «موازاه قوا»، «وراییتمد »، «ایالوورایی»

خود را برا  مواجهه با دا ا  جدید  و تجویزها  هاشد و هر یک روشی ایی روی ه یرح 

ه و داشاه خا  تعلقات هویهی  ف ر  این م اتباز هر یک  (.۴۹۳۴ پریماکو ،) ارائه داداد

اگاار باه شارر    ی یا ی ایت غربفرکیندها   ادغام دری تی با دو یو   به یور کلی در دامنه

 تثی رمهعارا در روی ه و  بعضاًها  رواد حاکم ت این هویت. در ادامه به تب  ن قرار داشهند

 ایامت مه در خواه م پرداخت. -ک  بر کاهش یا افزایش تنش در روابط روی ه

 

 زداییو تنش همگراییروآتالنتیک و پیگیری الگوی وهای احاکمیت هویت .2
ها  اظار  در برابار   مقاومتروشنت را  ل برا  در روی ه که پ شهر اشارر شد،  وواههما 

باه   کهااد در روی ه داشههورایی، یلبی و ریالت یعنی فرهنگ ایهقال غالب کموزر هویهی

زاپاادای  » جنبش ت رکاتی را ذیل عنوا  مشهوراد. این جریا  ۷«ییوراغرب»جریا  مداف  

. ایان  ر باود به معنا  لزوم ادغام در فرهنگ و یبک زادوی غربی تلاوریزر اماود   ۹«چسهوا

و ماورد  هویهی روی ه چندا  ینخ هی اداشات  ا له ف ر ، در یو  تاریخ، با زیریاخت 

ها  ااههایی دهاه  ها  ااشی از ب را اما در شرایط حقارت ،بوداقبا  عمومی قرار اگرفهه 

جویاااه و  مخاصامه  اقهصااد  و مواضا    پشاهوااه یبها  ش ست ی ایت م الد ، هشهاد

مجا  یرح مواض  در ابهدا  دهه اود را  روشنت ر  کموا سهی این ا لهکاهاووا سهی اظام 

وارور  کزمو  هویهی تاازر اسابت باه ایان     م ک و روی ه برا  در  اف ار عمومییافت و 

همچاو    هاایی وازارر اوروکتالاه سم را  اادیشه هسهه اصلی اقبا  اسبی اشا  داد. ،کوچک

 ۱«زداییتنش»اصرار بر اتخاذ ی ایت  غربی، ها لزوم ادغام در فرکیندها و هنجارها  اظام

واذار  بار   به جاا  یارمایه   5«المللیاهادورایی ب ن»بر   دتثکدر عرصه ی ایت خارجی، 

                                                                                                                                        
۴. Eurasianism 

۷. Westernism 

۹. За́падничество 

۱. Detent (разрядка) 

5. International Institutionalism (Международный Институционализм) 
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جا  ایجاد اتلال  با ه ب   روی ه با غربهابر شباهت  دتثکا ، ها  م دود منطقهات ادیه

 و زادرو اقهصااد  الگوهاا   جاا   ه با  ۴«وابسهگی مهقابل» ااگارربر   دتثک، کشورها  فق ر

 دادجاا  تمرکزورایای تشا  ل مای    ه با  ماذهبی و پلورال سام ی ایای    مسا  رفورمتجویز 

(Engelstein, 2009; Piontkovsky, 2006). 

 اول ن وزیر امور خارجه روی ه پساشورو  بود. ۷امایندر اصلی این وتهما ، کادرر کوزیر 
ها با جها  خارج شاد. در دورر او ایاالوورایا  حاوزر باله اک     کوزیرو  مهرصد کاهش تنش

ها  پساشورو  به حا  خود واوذار شاداد و حاکم ات   مورد حمایت قرار اگرفهند. جمهور 

دیشه اوروکتالاه سم رویا ه ااه   بر مبنا  ااجزیرر کریمه به ریم ت شناخهه شد. اوکراین بر شبه
. در دورر پ ویات مای بل ه باید باه ایان یاازما      ،داشتمیا  مهخاصم با ااتو تنها اباید رابطه

  خاود را باا   هاا و هم اار   مل اق شاد  مزبور روی ه به یاازما  هم اار  و امن ات اروپاا     

هاا  اقهصااد  و   اظ ر ات ادیه اروپا، وارور هتات و یاازما  هم اار      المللیب ن  هایازما 

 مقطا  در ایان  « دکهارین همبساهگی دموکرات اک   » (.۷3: ۴۹۳۴ پریماکو ،) تویعه افزایش داد

و رار اجاات رویا ه را ااه در رودرویای بل اه در       کموزر حاکم بر ی ایت خارجی روی ه بود

 .(Molchanov, 2002) امودجسهجو میجلب اظر و همبسهگی با غرب 
 وتغ  ر ماهو  ا افهه باود  در قبا  روی ه، این در حالی بود که ی ایت کال  ایامت مه در 

باه تعریاق برخای      نبا خاوش با اگرشی م هایاااه و ااه   ، کمری اکاروزارا  ی ایت خارجی 
درک  ،رق اب  باا  هم اار   تااریخی  فرصات  این در .ادها  هم ار  مشهرک اقدام امودپروژر

خود را معطو  به کااهش تاوا  بازداراادوی     کااو  توجه ،رئال سهی حاکم بر کاب نه بوش پدر

ها  روی ه و پایگار خاکها  مسهقر در روی ه و خل  یالح اتمی چهار بازو  ک  یعنی پایگار
، بوش پ شانهاد مالقاات   بر هم ن مبنا (.Sigal, 2000: 232) اوکراین، بالروس و قزاقسها  امود

رئ س جمهور روی ه را مجاب به پذیرش کاهش تسل  ات  ۴۳۳۷با یلهس ن را دادر و در ژوئن 

، ی ایت ایاامت مه ادر در قباا     و ولدو ر مک فا به تعب ر  (.۹۷ :۴۹35 ب ل نگهو ،) امود  اهسهه

 یوینا جهاا  امود و ب م بازوشت ااهراای واال سام  همچنا  از الگو  مهار تبع ت می ،روی ه دهه اود

 . (McFaul & Goldgeier, 2003)داد امیرا اجازر ریسک به ی ایهمدارا  کمری ایی 

                                                                                                                                        
۴. Interdependency (Bзаимозависимость) 

۷. Andrey Kozyrev 
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و بساا ار  از  م هاااط حاااکم بااود  کااامالً یدر ایااامت مه اادر همچنااا  اگرشاا از ایاان رو، 

کمری ایی با درک دق اق ماه ات وتهمااای حااکم بار هویات ملای رویا ه اگارا             هاستیایهراتژ

ر ها  اای واال سهی و ااهراای واال ساهی از پاس فروپاشای ات ااد جمااه      بازوشت دیر یا زود اگرش

از . (Odom & Dujarric, 1995; Ra’anan & Martin, 1995)ی جدیاد بودااد   یهاا در قالب ،شورو 

  حاکم بار ذائقاه   ورابرو خوار و هویت تمام تجمله این اادیشمندا  زب گن و برژینس ی بود که بر 

چهاارر مشااهور ، ۴دیم هاار  یاا مز. (Brzezinski, 1994)امااود ماایپافشااار   عمااومی در رویاا ه

باه  ا ز تویاط و   که بعدها -ریچارد ا  سو  امصل روییمشاور شناس در ایامت مه در و روس

رار خاود را   داشت کاه جامعاه رویا ه   اظهار می، -مرکز مطالعات ا  سو  منصوب شدعنوا  رئ س 

ز کاه ارتبااط ازدی ای    بر اخواهد تافت. ی م در اهایت ادغام در فرکیندها  غربی را خواهد پ مود و

بر اقش هویت در جامعاه رویا ه     دتثکبا با اپوزیس و  غربگرا و ا ز شخب بوریس یلهس ن داشت، 

 :  روی ه تولد  دوبارر خواهد یافت  امپراتور معهقد بود

هااا  اتوکرات ااک و یاانت  فروپاشاای دیااهگار کموا سااهی بااه معنااا  خاتمااه هویاات   »

 رهبرااای  و بدی  شعارهایی با او، قالبی درمابااه در جامعه روی ه ا ست. این هویت امپرایور 

 (.Simes, 1991–92: 61) «دوبارر ظهور خواهد امودجدید، 

  هاا ورایااه ایامت مه در به اظام ی ایی روی ه و اتخااذ ی ایات  اگرش هویت در مقابل

باعاث افاو  تجرباه     ت م کوزیرو  به هم ار  با ایامت مه در  نااهبخوشم ایبه م هایااه، 

در اوایاط  ها  ایایی در عرصه ی ایت خاارجی  با بروز چالش اوروکتالاه سم در روی ه شد.

خارجی خود شدر و  دولت بوریس یلهس ن مجبور به بازب نی و ارزیابی مجدد ی ایت ،دهه اود

 رویا ه  ح اات ی ایای   تانتس در  از عرصاه  عماالً با برکنار  کوزیر  جریا  اوروکتالا سام  

 .(Kasymov, 2011)منتصل شد 

 :الملل معهقد ایتو پژوهشگر ارشد روابط ب ن اگاریختارپروفسور کادر  تس گاا و ، 

باا غارب، باا افازایش      زدایای المللی و تانش اهادورایی ب نتجربه عملی حاکم ت وتهما  »

مواجه شد. ا روها  چچن از جاااب غارب ماورد    روی ه اظامی در پ رامو  و داخل  منازعات

وسهرش ااتو به یو  مرزها  روی ه روز به روز افازایش یافات.    حمایت ضمنی قرار ورفهند.
                                                                                                                                        
۴. Dimitri Simes 
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  یابق شورو  اسبت باه رویا ه تشادید شاد.     هاجویااه برخی جمهور مخاصمهاگرش شبه

تاوا  ارائاه    دیگار  به ا و  که این وتهماا   ،ور  ری دشرایط بال ا  ااوها  به وضع ت شعله

اداشات. ایاهراتژ  کاال  ایان ی اق مبنای بار        را برا  مواجهه با این وضاع ت    اادازچشم

 یایر م اتب ی ایات  ، جهاه درخود را امایا  یاخت. ها  اقب ،هم ار  چندجاابه با غرب

 .(Tsygankov, 1997: 250) «خارجی جا  این م هب را ورفهند

 حاکم ت داشات.  ۴۳۳۷تا دیامبر  ۴۳۳۴اوت یا  یعنی از  تنها دو وراغربوتهما  هویت 

 عماومی  براهاافهن جامعاه رویا ه،     زیاه دورورا با زیریاخت هاویهی  خواای هویت غربااهم

پذیر  فرهنگی اف اار عماومی رویا ه باا     ااااطبارموجود،  ورا جاابهی شرایط حاصل از اظم 

هاا  پنهاا  و   ااتواای روشنت را  ل بارا  در ادراک میاه  ا ز و  مو ژهقدرت  فرادیهی پذیرش

 هاا  اعالمایِ  رغم وجود ی ایات به رئال سم تهاجمی حاکم بر ی ایت خارجی ایامت مه در 

ب ش  ی اییِ زیست ادامه توا  مه مل ش ست شدر و روشنت ر  باعث شد این ا له تعاملی،

اقدام باه بازیاابی م ارا      «حزب»  ستثیکوش د با  ۴ نکلوبعدها ومدیم ر  ا ابد.را از دو یا  

 اماید که او ا ز موفق ابود.  س مکتالاه
 

 و پیگیری الگوی موازنه قوااوراسیانیست  هایدوره حاکمیت هویت .1
مورد ب ث قرار ورفت، ی ایت خارجی روی ه خصلت وتهماای و هویهی  هرپ شکه  وواههما 

 پاس از وذشات دو  فرهنگی عم ق در این یارزم ن دارد.   -  ف ر هاداشهه و ریشه در ینت

و  درکماد از کب  ، قارین صا ت  ز م یب نی دیم هر  پ شورا، یا  از حاکم ت جناح کتالاه ک

یلهسا ن  ، وتهاه  شپا به دمیل . ی داپا به درازا مدار در روی هها  عاریهی غربحاکم ت هویت

شد و کاراوااق را به عنوا  مشاور در امور ی ایات خاارجی    شخود مجبور به تعدیل مواضع

اشارر شد، اگرشی م ااه را وارد ادب ات  دکهرین مشهور او بهپ شهر کاراوااق که منصوب امود. 

خطوط حوزر اتوذ روی ه را مشخب اماودر و مجاوز    یحتلوبه ی ایی وقت امود. دکهرین او 

 اگار  ی ایای  جهاا   کاراواااق شناخت. مداخله در این قلمرو را برا  روی ه به ریم ت می

در خصاو  یگاااگی   و برا  روی ه ایهقال  عمل قائال باود. و     تافتیبرامرا اازواورایااه 

                                                                                                                                        
۴. Vladimir Lukin 
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تمدای مخصو  به خود ایت  ژاه ک و هویت ملی روس معهقد ایت که روی ه دارا  هویت

  .(Karaganov, 2013) خواهد پ مودخود را  و رار یگااه

برکنار  کوزیرو ، ایت. او با پریماکق  نیویودر این برهه   روذارتثی  های ی دیگر از چهرر

او از  د.کار و تغ  ارات بن اادین در ک  ایجااد     وزارت امور خارجه را باه دیات ورفات   ی ا  

معهقاد باه لازوم خاتماه     ورایاااه رویا ه باودر و      مشاهور ماداف  هویات ایاهقال     هاا چهرر

. ایات  ۷«وراییچندجاابه»به یو   المللب ناظام  و تغ  ر هندیه ورکمری ام  ۴«وراییی جاابه»

مخالتت شدید با وساهرش اااتو باه     ،بودها  بن ادین اوروای اا سم مهمایل پریماکو  به کموزر

هاا  خاارجی باا    به لزوم وساهرش هم اار    ملهزمیمت شرر و حوزر اتوذ روی ه داشت و 

 . (Heintz, 2015) بودکشورها  بلوک شرر یابق در رایها  مناف  روی ه 

مثلث راهبرد  روی ه، چا ن و هناد در   ک د بر ثخود را با ت «دکهرین موازاه» هایا در هما  او 

در اگرش او ادغام  .(Chandra, 2010)ارائه داد ور  ایامت مه در رایها  کاهش قدرت کنش
درو ر مواا  عدم مطابقت را شد  روی ه شدر و روی ه ا در فرکیندها  اروپایی موجب حاش ه

حضور افراد  چاو    (.۶3: ۴۹۳۴ پریماکو ،) امودهویهی با فرهنگ و تمد  کتالتن ک خواهد 
کاراوااق و پریماکو  به معنا  خاتمه ی ایت اورکتالاه سهی و کغاز اگرشی تازر در ی ایات  

 به این ترت بد. تر بوداخارجی روی ه بود. این افراد به هویت اوروکی اا سهی در روی ه ازدیک
 از ح ث اادیشه و هویت جایگزین اوروکتالاه سم شد.  مدر  اوروکی اا سمبود که 

در  بازتاابی  در وضع ت دیال ه اک و  ،روکی اا سم مدر واوروکی اا سم کالی ک ا ز مااند ا
اوروای اا سم کالی ک در پایاخ  . (Wiederkehr, 2007) پایخ به هویت مهاجم مهولد شدر بود

 ووجاود کمادر   ه که در قر  اوزدهم م الد  با -ترک سم امپرایور  عثماای به هجمه هویت پا 

و کیا ا   جنوبی، کریمه  ها  ترک در منایق قتقاز شمالی،یاز  تمامی هویتمهرصد ی پارچه

 .(Landau, 1995)ش ل ورفهه بود  -م ااه بود

و  ایات روی ه از اروپا و فرهنگ غرب  مسهقل کامالًاوروکی اا سم کالی ک مدعی هویت 

قلب »اظریه با ایهناد به  بعضاًاادیشمندا  این ا له . داردها  ب گااه قرار در تنازع تام با فرهنگ

                                                                                                                                        
۴. Unilatralism 

۷. Multilateralism 
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قلاب یارزم نی جهاا      را)اوروکیا ا(  ک  روی ه و حوزر پ راموای  ،لتورد م  ندرها ۴«یرزم نی

بس ار  از ت ومت در عرصه جهاای بودر ایات. از جملاه ایان اادیشامندا       مبدأدااند که می

. در (Jackson, 2003)اشاارر اماود    ۹و ا  اوم  بردیاق   ۷یتوا  به ا  ال  تروبهس روس می

 و تصاویر  تریا م  یملت معماول  -دولتم را  هویهی اوروکی اا سم روی ه به عنوا  در  ،واق 

شود که اباید با کشور  مثل بریهاا ا یا دااسهه می ۱«به خود با رار مخصو  یتمدا»بل ه  ،اشدر

تمد  کتالاه ک به ک  اگریسهه شاود  کل ینگ هم هویهیبه عنوا   بل ه باید ،شودکلما  مقایسه 

(Shnirelman, 2009). 

تنها برخی و  ورفهه در بر  متهومی اوروکی اا سم کالی ک را هااوروکی اا سم مدر  هسهه
اسابت باه    5«پادیاه ز » کاامالً اورکی اا سام اگرشای   . افزایدمیبه ک   را ورایااهمالحظات عمل

ایاهقال   باودوی و  خاود را بار خاا      اد تثکداشهه و ب شهرین  ۶«دور» به اصطالح ها هویت

کاه در تضااد و تبااین قطعای باا اگارش        رویات  یان ااز  .مهمرکز یاخهه ایتوی ه ر یهویه

ااوع رواباط رویا ه باا ایاامت مه ادر را        یبعااً این هویت پادیاه ز   اوروکتالاه سم قرار دارد.

اوروکی اا سم در ااطبار با کموا سم قرار  ورچه اماید.ها  ایایی و بن ادین میدیهخوش تنش

اما در زاویه اگاهش  ،امایدکموا سم را جسهجو میو هموارر رار یومی م ا  کاپ هال سم و  ادارد
  یابد.ها  دور و مهاجم، اشهراکاتی با کموا سم ات اد جماه ر شورو  میاسبت به هویت

باه  م ا  شارر و غارب   پراومات ک ، باید اوعی تواز  مدر  بر ایاس اادیشه اوروکی اا سم

اما ت  ه و توجه کااوای اوروکی اا سم حوزر کیا ا و همساایگا  شارقی رویا ه      ،کمدمی وجود

 ایت.

هاا  کواهاااه خاود را در حالات بالتعال      رفهن کوزیرو  حدسرایامت مه در پس از کنا
  امپراتاور دید و ت م جدید حاکم بر دیهگار ی ایت خارجی رویا ه را اماینادوا  جدیاد    می

                                                                                                                                        
۴. Heartland Theory 

۷. Nikolai Trubetskoi 

۹. Nikolai Berdyaev 

۱. A Civilization In Its Own Way 

5. Antagonistic 

۶. Other 
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صاورت جاد    ه خاود را با  یاابق  مشای  ایامت مه در خط ،پنداشت. در این مقط روی ه می

)کریاواخ ژا، ولوشان و و    اگرفهه بود در ک  صورت به تعب ر ، تغ  ر بن ادین کرد وپ گ ر  می

 (. ۴۴۱ :۴۹۲۶اویهافق، 

ورا در روی ه ش ا  روابط م ا  ورا و ملیها  روسیب عی ایت با رو  کار کمد  هویت

یاند تادب ر ی ایات    »و « دکهارین کاراواااق  »روی ه و ایامت مه در افزایش خواهاد یافات.   

، دو امود ع نی از تغ  ر مشی ی ایت خارجی رویا ه و اتخااذ   ۴۳۳۱در یا  « خارجی روی ه

ورایی ایامت مه در بوداد. ب ل کل نهو  در واکنش به ایان  قبا  مداخله  تهاجمی در های ایت

 اصال از جملاه   الملال با ن و اقض برخی اصو  حقور  هاک دو ایهراتژ  به غ رحقوقی بود  

 .(MacLean, 2006)عدم مداخله ایهناد امود  حقوقی

افازایش  مخالتت با وساهرش اااتو باه شارر،      ی ایت خارجی روی ه بر م وردر این دورر 

امن هی با رقبا  ایامت مه در در شرر، افزایش تمه دات اظاامی در منطقاه    -  اظامیهاهم ار 

باود.   ااپذیر  جزایر کوریال بر جدایی  دتثکحاش ه ازدیک برا  مقابله با حضور ایامت مه در و 

اقادام باه تویاعه     رایاها  یان ابخشی به الگو  مهاار خاود باود و در    ایامت مه در مهرصد تداوم

باه   ۴۳۳۲ه ک روی ه امود. ال ار کشورها  چک، لهسها  و مجاریها  در یاا    لوم اصرر ژئوپ

ااتو مرزها  ااتو را به همسایگی روی ه ریاادر و کرایش جدید  را در م ایبات اظامی هار دو  

 اقادام بارا  اورایا اورایا  قریناه    . ایان  (Tsygankov, 1997: 252-263) در باود کردیر  ایجاد 

 ابود  تعامل ادعایی ایامت مه در با روی ه بود.م  می برا  ایبات یازادر

ایاامت مه ادر در    ،۴۳۳3یک یا  پس از ال ار یه کشور یادشدر به ااتو یعنای در یاا    

بخشای باه یااخهارها     و تاواز   حوزر مشهرک المنااف   ا ها  منطقهیهرایها  تضع ق ات اد

اقدام باه تمه اد شارایط جهات تشا  ل ات ادیاه        این کشور،حامی روی ه در منطقه پ راموای 

این اقدام  که مهش ل از کشورها  ورجسها ، اوکراین، کذربایجا  و مولداو  بود. امود ۴«ووام»

هاا   ی ایات شادید ال نای عل اه     اماات مسا و را برااگ خات و ب اا اه    کمری ا ا از خشام مق  

این کشورها کاه   ورایااه ایامت مه در از یو  دفهر ریایت جمهور  روی ه صادر شد.مداخله

شادر تویاط غارب در    تبادیل باه باازیگرا  یاارو ر      ،افزودر شد هاک بعدها ازب سها  ا ز به 

                                                                                                                                        
۴. GUAM  (Georgia, Ukraine, Azerbaijan, and Moldova) 
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لقاب   ۴«عل اه رویا ه   م ورها  شرارت»را  هاک داد که برخی در روی ه شا  ت ومت منطقه

همچناا   رواد تشدید تنش در روابط روی ه و ایامت مه ادر   .(Kommersant, 2005)ااد دادر

بااز   ۴۳۳۳ یاا   کشام ش در ایان دورر باه    ترین جد .امودمی حالت تصاعد  خود را یی

بمباارا   . شاد  یووساالو   در اظاامی  مداخلاه  وارد مه در، ایامت رهبر  ت ت ااتو. دوردمی

. شاد  کغااز  ۴۳۳۳ یا  مارس مار در ملل، یازما  امن ت شورا  مجوز بدو  ااتو بلگراد تویط

 از مشاارکت اماود.   عمل اات  ایان  در «بشردویهااه مداخله» عنوا  به ملل پس از مدتی یازما 

 باه  روی ه واکنش اول ن امود و تلقی تهاجمی اقدامی را یووسالو  بمبارا  مس و، کغاز، هما 

 یاووونی » وقت یروزاخست تویط ملل یازما اشست  در روی ه ریمی حضور لغو اقدام، این

ایاامت مه ادر در   شایا  توجه ایت که  بود. ااتو با هاهم ار  و پس از ک  تعل ق «پریماکو 

ی ایات   ابزارهاا  مارتبط باا    و ار  از بهارر  ت قق الگو  مهار از یریاق  دورر کل نهو  تنها به

در  «یااز  دموکرایای »خارجی اکهتا انمودر و ایهراتژ  فشار از داخل را با م وریات راهبارد   

. مخایب ن این پروژر وابسهگا  به جناح ف ر  اروکتالاه سم، احزاب رایهگرا قرارداددیهور کار 

از کاااروزارا  پااروژر  بعضاای. ااادو... بود اهااادمااردم  هااایااازما چااو  یااابالکو، برخاای  

کژاااس ایاامت مه ادر    »و  ۷«بن اد اعااه ملی برا  دموکرایی»یاز ، اهادهایی چو  اییدموکر

 داشاهند رویا ه  جامعاه مادای   ها  کش ار و پنها  در که فعال ت بوداد ۹«المللب نبرا  تویعه 

(MacLean, 2006).  که در ااهخابات ریایات جمهاور  پاوت ن در      اقائلهبعدها یعنی پس از

 د.شاین دو یازما  در روی ه تعل ق  ها  تفعال ،کمد به وجودبه بهااه تقلب  ۷7۴۷یا  

 

 همکاری -ی نئواوراسیانیستی و پیگیری الگوی رقابتهاحاکمیت هویت. 1
 ایات کاه جاماه    در دهاه ااود   اورای اا سام  روز از هویت ریشاه دار هقرائت ب ۱الواورای اا سم

مواض  مهصلب اسبت به  ذاخاتضمن عدم  ،کارااهم افظهبا اگرشی به تن امودر و  یااهوراعمل

                                                                                                                                        
۴. Axis of Evil against Russia (Ось Зла против России) 

۷. National Endowment for Democracy 

۹. United States Agency for International Development 

۱. Neo-Eurasianism (Неоевразийство) 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDMQFjAC&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FUnited_States_Agency_for_International_Development&ei=2GGYVdz0JMKR7AbOzaeIAw&usg=AFQjCNHdNbQfgGAiek5xhReo3cCtLnACSw&bvm=bv.96952980,d.ZGU
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کهنگ جدیاد   با ضربکه روی ه باید هویت خویش را بازیافهه و  بر این مبنا ش ل ورفهه ،اروپا

معهقداد س ار  از م قق ن در روی ه ب اح ا  قدرت بزرگ و از دیت رفهه پ ش ن باشد. یدر پ

 ورایی رویی و بازوشت به هویات پ شا ن رویا ه   تغل   وتهما  ملی ،رو  کار کمد  پوت ن با

 ااد   الواورای اا ساهی مهولاد شادر بود   هاا و ارزش هاا از ایادر  مهاثیر کاه   مسائلی بودادبزرگ 

(Szaszdi, 2008). رویا ه در کاااو     ،ک   ژئاوپله  ی کاه بار ایااس     هاا بار شاخصاه    اد تثک

تمادای   -ها  اااوزیر جغراف اایی  ، م ور قرابت اییاورایم ورهایی همچو  م ور کشورها  

، هسهه اصالی ایان   ورفههقرار  شرقی  امنطقه  هابودیسم و پ ما  -ایالم -اردتودوکس حوزر

جهااای و   قدرت در عرصاه ادراک کرایش  ا ور پوت ن ا ز از ح ثو  دهدمی وتهما  را تش  ل

  .(Laruelle, 2009)این کموزر ایت از  مهثیر ،مسهق م و غ رمسهق م ،اگر  ی اییاوع جها 

ها  شاخب فرهنگای تا م پاوت ن و رئا س بخاش      ایوا  دم دو ، به عنوا  ی ی از چهرر

 -ک  شاخب پاوت ن ایات    مؤیاس حزبای کاه   -ایدئولوژ  کم هه مرکز  حزب روی ه واحد 
 باه ایادر  و ایادئولوژیک   اظار  تعلقاات  و  هایشورادارا  که این حزب  امودراظهار  صراحهاً

 .(Umland, 2008)الواورای اا سم ایت 
در به وتهماا  غالاب   یک فرکیند تبدیل یی الواورای اا سم  معهقداد ورا پژوهشبرخی از 

شادر کاه ریشاه در ایادر     از جامعه رویا ه    اوسهردرها  اادیشه حزب روی ه واحد و بخش
اظ ار   پریاهااه  هنما   هاا دموکرایی رویی یورکو ، اتخاذ ی ایت دکهرینات اد اورای ایی، 

  ارتاودوکس دارد  هاا  اله ااتی کل ساا   دولت با کماوزر پذیرش دکهرین کاراوااق و همگرایی 
(Pryce, 2013). دووا ن   ال سااادر  ،  ایروذار و زادر در این کموزر هویهیهای ی از تلوریس ن

او از افراد بس ار ازدیک به پریماکق بود که با رو  کار کماد  پاوت ن وارد حلقاه افاراد     ایت. 

 (.Mankoff, 2009: 67)ازدیک به پوت ن شد 

یراوشاهی   در اهایات ، روی ه و غارب باه رهبار  ایاامت مه ادر      ،الواورای اا سممطابق 

 ,Dugin)ااپاذیر دارااد   هاویهی یاازش   -ارزشی ها اظام چراکه ،مخاصمه کم ز خواهند داشت

جهااای رویا ه باه اتماام اریا در و رویا ه        ها یتمثمورمنازعه برا   بر این ایاس، .(2000

 مبارزر عل ه حاکم ت اوبورژواز  ت ات رهبار  ایاامت مه ادر قارار دارد.      داریهیالهمچنا  

ایات کاه بایاد     یعنی ایامت مه ادر  «دور»هویت  معهقد ایت روی ه همچنا  مواجه با دوو ن

ل بارا  منهضام     هاا ارزشرویا ه در   ،تتور جهاای این دور را براهابد. بر ایاس این اگارش 
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ایامت مه در، موضعی   ه کژئوپلاخواهد وردید و باید در برابر کتالاه س م و ا ز وسهرش اتوذ 

 و عمل اتی داشهه باشد.  نااهبواق تهاجمی اما 

 و غارب  به تعهد از رهایی»ایهراتژ   روی ه ،پوت ن جمهور  ریایت اوایل از ،کلی یور به

 در خاارجی  و داخلای  ایات. ت اومت   امودر دابا  را« غرب هژموا ک در اظم مشارکت عدم

 وساهرش  جملاه  از المللای ب ن ت ومت ،عبارتی ایت. به مؤیر بودر روی ه جدید هویت ت وین

 رویا ه،  و مه ادر  ایاامت  قدرت در ش ا  برا  افزایش کارا اوم افظه تالش و شرر به ااتو

 عل اه  جناگ  و ایاهراتژیک   هاا یالح پ ما  کاهش زم نۀ در ایامت مه در ها وراییجاابهی 

 حمایات  از رویا ه  در جدیاد  ایت. این هویت شدر روی ه جدید هویت تقویت موجب ،عرار

 (.Toft, 2004: 24)ایت  برخوردار ا ز اجهماعی وسهردر و عم ق

 اورایا اورا  یانهی و   رقباا   ش سات  و ما الد   ۷777یاا   در پاوت ن  کمد  کار رو 

 از یمبل ک  هااشااه اخسه ن کشور، جمهور  ریایت کسب کریی تقال  در ایالوورایش

 یلهسا ن  از پاس  دورر در رویا ه  خاارجی  پ ش ن بر ی ایت  هاوتهما  تثی روذار  کاهش

 و ترج  اات  شاد،  کغااز  ۷777یاا    از که پوت ن جمهور  ریایت دورر اخسه ن ایت. در

 هرچاه  وراییکتالاه ک و کمراگ روی ه خارجی ی ایت ینهی در  اورای اورایی ها یتاولو

 وار جهاا  اظاارر   پاوت ن  جمهاور   ریایات  دورر اول ن در شد. ورچه راادر حاش ه به ب شهر

بار   هاا  هم اار  ایان  اما بود، افغااسها  یالبا  عل ه جنگ در مه در ایامت با روی ه هم ار 

 و جدیاد  هاا   ایات ی از امود  بل ه ابود، ایهوار وراییکتالاه ک یا و اورای اورایی ایاس

 کاه  پوت ن جمهور  ریایت دورر دوم ن بوداد. در روی ه دروای هویت ت ومت برکیند  از

 فاصاله  غارب  از ک  از تار  شپا  یا  چهار از ب ش روی ه ،ااجام د به یو  ۷773 تا ۷77۱ از

 جایگاار  در پاوت ن  باود،  روی ه جمهور   سئر که مددو  ۷7۴۷ تا ۷773 فاصله ورفت. در

 بروزیدر کشور جمهور  ریایت به ۷7۴۷ بارر در دور ین ها تا مااد باقی پراتوذ یر وزاخست

 مجدداًمسههر در الواورای اا سم  ییوراعملکار  و شد. حزب روی ه واحد مبهنی بر م افظه

را  ۴«ریست»هم ار  با غرب و ی ایت جدید اوباما با اام ی ایت بازیابی روابط مویوم به 

 در رویا ه  خارجی ی ایت مجموعاین الگو ا ز با ش ست مواجه شد.  در اهایتاما  ،کزمود

                                                                                                                                        
۴. Reset 
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 در رویا ه  هویهی ت و  از مهثیر باشد، پوت ن شخص ت برکیند کا هاز  ب ش وذشهه دهۀ یو 

 (.Kent, 2013: 124) ایت یرد جنگ از پس دورر

 تاثی ر  المللای با ن  مخهلاق  مساائل  خصو  در روی ه خارجی ی ایت الواورای اا سم بر

 مه ادر  ایاامت  ابه ارها  شمار بس ار  از با مس و یوریه، ب را  خصو  ایت. در وذاشهه

 در. (Hill, 2013)اظام کنوای حاکم حمایت اماودر ایات   از بقا   و مخالتت خصو  این در

 اظام تغ  ار   همچاو   مسائلی دربارة مهتاوت ها دیدوار رقابت ب ااگر یوریه یر بر ازاع ،واق 

 .ایت ک  ول تلمس و زور از ایهتادر بشر، حقور بعضاً و  ه  یژئوپل مسائل جهاای،

 معنا  به روی ه برا  ازدیک خارج در مه در ایامت حضور ا ز اوکراین ب را  با پ واد در

 و در تضاد قطعی با هویت الواورای اا سهی حااکم  بزرگ قدرتبه عنوا  روی ه  ع تقوماا ار 

یا ورود امودر و به پوت ن پ شانهاد ال اار   أ  الواورای اا سم در این مقوله رهاتلوریس ن. ایت

 .(Newman, 2014)کریمه را داداد 

تواااد  مای  کاه  ایات  ا منطقاه  بازرگ  قادرت  یک کم دیت روی هبر ایاس این هویت، 

 در جناوبی  اویاه ا   باه  حملاه  مثاا ،  عنوا  به. بگذارد امایش به ازدیک خارج در را قدرتش

 یی روی ه که ایت پایخی ا ز کریمه ال ار ،واق  در. بود بزرگ قدرت از یک ا اشااه ۷773

 در و روی ه داخلی حوزة از خارج ها ایالت در اتوذش از حتاظت برا  از ک  وذشهه دهۀ دو

 .ایت کردر ایهتادر بزرگ قدرت عنوا  یک به خود ایبات رایها 

 -شرایط پ گ ر  الگاو  هم اار    ،ورچه در ابهدا  حاکم تپوت ن  باید وتت مجموعدر 

بسا ار  در وضاع ت   ،در اهایت ،یی پاازدر یا اما پس از تجرب ات ووااوو   ،رقابت را رقم زد

از ااح اه ایاامت مه ادر و ات ادیاه        اقهصاد هاها با تشدید ت ریمبغراج قرار ورفهه و تنش

 و ااسداد برخی روابط ی ایی پس از ب را  اوکراین به اوج خود ری د. اروپا

 

 ایرانبر منافع و اهداف  آمریکاتنش در روابط روسیه و  تأثیرد. 
و شباهت یاخهار   ایت  هویهی هاتنش در روابط روی ه و ایامت مه در، واجد خایهگار

معماو  در عرصاه منایابات    ها  مقطعای و ی ایای موجاود در رواباط دو باازیگر      با تنش

در  و م اور جهااای  موریات ثوارا و م این مسلله در وارایش ریاالت   ریشهادارد.  المللیب ن
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جمهاور   . و ر  ایات قابل رری ایی این دو کشور   اگرجها زیریاخت هویهی حاکم بر 

 ۴۹5۲پاس از ااقاالب    المللب نبه عنوا  بازیگر مسهقل در عرصه اظام که ا ز  ایالمی ایرا 

ضمن پافشار  بر عدم تعلق به دو جنااح حااکم در عرصاه    ، در دورا  جنگ یرد مهولد شد

 «اه شرقی و اه غربای »ورایااه را با شعار م ور و هویتریالت ها منازعات جهاای، اگرش

 چاارچوب این  (.۴۹3۲ ف روزکباد ، دهقاای) اگر  ی ایی خود مورد اظر قرار داددر جها 

صادور  در قالب  ااقالب ایالمی پ گ ر  ی ایت ااهراای واال سمعملی اظ ر  یبا اهایج ر اظ

و  وارا شارر مساهبد   هاا  اظاام حمایت از مسهضعت ن جهاا  در برابار    و ا زالگو  ااقالب 

 همرار بود.ورا، غرب

اگرش واورایااه که حاصل تباین و تضاد هویهی حاکم بود، باعاث   عدم تعهد و این  ،یببه 

  هاا د. اح اا  هویات  شا مای  شاورو   -کمری اا و ایارا    -بروز اوعی تنش در رواباط ایارا   

جهاا   حاوزر  کشاور در   57با ش از  خواهااه و پذیرش وتهما  یالثی که ام ا  تسر  به ایالم

کاه هار دو    ودشا تغ  ر کرایش اظام موجاود    توااست تبدیل به عاملی برا می ،ایالم را داشت

ااوعی   که در مسلله جنگ ایرا  و عارار  شوداز ک  اعراا داشهند. مشاهدر می بلوک به شدت

یی را از هاا کمدر، ایامت مه ادر حمایات   به وجودرهبرا  دو بلوک دوفاکهو در مواض   اشهراک

از مه د ینهی خاود یعنای رژیام صادام      ا ز شورو  جماه ر ات ادکورد و  به عملرژیم بعث 

 دیت ا ش د. 

شد  به فروپاشی ات اد جماه ر شورو  باا تغ  ارات و اویااااتی    تراین وضع ت با ازدیک

. رویا ه ورچاه   ورفات  باه خاود    ادورووااه حالت  ،با وقوع فروپاشی در اهایتهمرار شد و 

شدر بود که در مقام عمال   ا اما تبدیل به بازیگر ورش سهه ،خود را داشت ورایااههویت جها 

، وارا ایاامت مه ادر تبادیل باه قادرت ی جااباه       مهقاابالً ور  پ شا ن را اداشات.   توا  کنش

هاا   شدر بود که اظم جدید جهااای را باا داع اه فراوساهر  هویات       تازو ی ه خوارتمام ت

بارد.  مای  مراتبای باه پا ش   قطبای و یلساله  تاک دموکرات ک به یو  اظام کاپ هال سهی و ل برا 

مواضا    یاهن داد بارا  تعادیل و فروکا  مای  در این ابرد هویهی ترج ح جمهور  ایالمی ایرا 

این کشور به یور تاکه  ی داشاهه   شدر قتضعاوعی هم ار  با رقبا   ،ی جاابه ایامت مه در

در  جمهاور  ایاالمی ایارا     ماااور و قدرت  یر پذااطبار ضریب اومًباشد که به موجب ک  
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  اًیااو  شود تقویت ک  امن هی و ملی مناف   نتثم ظرف تو افزایش یافهه  المللب ناظام منایبات 

  باردار بهارر این کشور   امنطقهاز ام ااات رقبا  ایامت مه در برا  تضع ق حضور و اتوذ 

حهای در قضاایایی    ایاالمی ایارا    جمهاور   ،که مبهنی بر هم ن ااگارر شودمی اماید. مشاهدر

در برخی حهی اداشهه و  -به مااند مسائل فلسط ن-ورود جد  ا ز  باغقررمااند ب را  چچن و 

. ایان اارمش تااکه  ی منبعاث  از درک     شاود مقای  مهرصد ایتا  اقش به عنوا  م اااجی مای  

به عنوا  مظهر تاام و  راهبرد  رهبرا  جمهور  ایالمی ایرا  از ا ور مواجهه با ایامت مه در 

 .ایت و راهبرد  ورهویت مهعارا چالشبالتعل 

 کاه  ایان ایات   رویا ه  فدرایا و   و ایرا  ایالمی جمهور  روابط خصو  در مهم ا هه

 رواباط  پس ا از  این از و داشهه اقش روی ه و ایرا  دوجاابه روابط در المللیب ن عامل هموارر

، هاا  هاویهی  وتهماا   از برورفهاه  ماه تبه داد. با عنایت  خواهد قرار تثی ر ت ت را کشور دو

 و ایرا  جهاای، روابط ها قدرت منایبات با کشور دو ژئوپل ه ک پ واد و ایهراتژیک تمایالت

 الزامااتی  ااخوار خوار و ایت بااهم ت بس ار المللب ن روابط عرصه بازیگرا  تمام برا  روی ه

 را اااوشاهه  مرزها  وجود روابط و ترک بی ماه ت دوجاابه، روابط در یوم بازیگر حضور اظ ر

 .(Шенк, 2012)دارد  همرار به

خواهاااه موجباات   هاا  ایاهقال   رو  کار کمد  هویت الواورای اا سام و تغلا   وتهماا    

صورت خودکار باعاث افازایش   ه بافزایش تنش م ا  روی ه و ایامت مه در را فراهم کوردر و 

 در پاوت ن  ااهخااب  باا  ،. به عنوا  مثا شودمی جمهور  ایالمی ایرا همگرایی م ا  روی ه و 

 و امن های  اظاامی،  مهام  دکهارین  و یاند  یاه  روی ه، جدید جمهور رئ س عنوا  به ۷777 یا 

 خصاو   باه – ایاناد  ایان  مااهو    هاتتاوت که شد تصویب کشور این در خارجی ی ایت

 موضاوعات  اسابت  رویای   هاا اگاار  بازتعااریق  ب اااگر  ک  قبلای  ماوارد  با -اظامی دکهرین

 درکر  دتثک موضوع این بر هاروس جدید، اظامی دکهرین در. بود یوم هزارر کغاز در المللیب ن

 خواهناد  بهارر  هاا تهدیاد  باا  رویاارویی  برا  ا  رهسههغ و  اهسهه ابزارها  همه از که بوداد

 شمالی کرر و کوبا چ ن، هند، از پوت ن دیدار باکه  هاروس یو  از رقابهی فضا  چن ن .ورفت

ایان مسالله در    تثی رد. ااجام ت مه در در روابط روی ه و ایام هاش ا افزایش  به ،شد همرار

 از یرفاه یاک  باه یاور   چرااومردین  -وور قراردادو روی ه لغو  جمهور  ایالمی ایرا روابط 
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 باا  اظاامی  -فنای   هاا م دودیت هم ار  برا  هاکمری ایی با قرارداد این .بود هاروس یو 

 .  بود ری در امضا به ایرا 

باه   کمهار   یااخهار   ها  کم خهاه کاه تق اد   برخی هویتدر مقطعی که  ،دریت بالع س

در روابط رویا ه و   هاشاهد افزایش واورایی ،در روی ه حاکم ت یافت ،داشتلواورای اا سم ا

 کاار دیاهور  در « ریست»ی ایت در مقطعی که  ،. به عنوا  مثا یمابودر ایالمی ایرا جمهور  

مت مه ادر کایاهه شاد،    در روابط روی ه و ایاا  هاعمق تنشاز اوباما قرار ورفت و  -مدودیق

ع نای و   در روابط روی ه و جمهور  ایالمی ایرا  افزایش یافت کاه اموااه   هابرخی واورایی

هاا  فراو ار   اظاام ت اریم   به قطعناماه   رأو  ۹77-ک  عدم ت ویل یامااه پدافند  اس عملی

شایا  توجه ایات کاه باا ش سات ی ایات ریسات و افازایش         .(Mattox, 2011) بود ۴۳۷۳

موضوعات چالشی م ا  روی ه و ایامت مه در از جمله ب را  اوکراین، مسلله یوریه، تجه از  

یامااه یپر دفاع موش ی در مرزها  شرقی، اعادر موارد حقور بشر  اظ ر پروادر ماونهسا ی  

قارارداد تهااتر اتهای، قارارداد احادا         او شاهد امضا  روی ه بهبود یافت -روابط ایرا  ،و...

   به ایرا  بودیم. ۹77-ا رووار جدید در بوشهر و لغو ممنوع ت اریا  یامااه پدافند  اس

 دو  اهسهه روابط در ،اخ ر  هایا  در روی ه و ایرا  روابط شد المللیب نجلور  بارزترین

 ایامت یو  از مهعدد  فشارها  ۴۳۳5  یا  در هاهم ار  این کغاز ازایت.  هیافهامود  کشور

  هایا  برا  و شدر وارد روی ه بر هااین هم ار  قط  برا  هاقدرتدیگر از  برخی و مه در

 .(Katcher, 2009) بود ایرا   اهسهه پروادرشوادوا  در بازخوایت از ی ی روی ه مهماد 

پایاه دااساهه کاه باا تعاامالت و ماذاکرات       تهدید  هویت را، جمهور  ایالمی ایرا  کمری ا

بارا    دائمی چالشیرا  این کشورهموارر  از این رو، .  اامم ن ایتکی ایی ام ا  مهار بن ادین 

ایان مسالله   ا از   دولت کمری ااز یو   منهشرشدردر ایناد راهبرد  مخهلق  و قلمداد امودر خود

در کخارین وازارش بارکورد تهدیادات جهااای       ،. به عنوا  مثاا  و رداشارر قرار میمورد  کش ارا

تهدید مساهمر و پایاا بارا      جمهور  ایالمی ایرا  ،تویط دولت ایامت مه در منهشرشدر ۷7۴5

  (.Worldwide Threat Assessment , 2015: 14) شودمناف  بلندمدت ایامت مه در تری م می

عامل واورایی را مسلله هویات مهجاز     ینتربزرگایامت مه در در مواجهه با  روی ه ا ز 

ورشباو، یت ر ایبق ایامت مه ادر در مسا و در ایان     ال ساادردااد. می روی ه از اظام جهاای
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  هاا شا ا  » ،مش ل در رواباط ایاامت مه ادر و رویا ه     ینتربزرگ»خصو  معهقد ایت: 

شاد     دیپلمات ک و عملی ی ایای بارا  بریار    هارو  تالشماا  پ شهسهند که « ارزشی

 (Sestanovkh, 2008). « شودمی هااخهال 

باه   را رویا ه  و ایارا   ایالمی جمهور  ها هم ار  کمری ا،ایامت مه در از یو  دیگر 

یار   بار  جاد   مااا  عنوا  دو هویت در تعارا با اظام فرهنگای و هاویهی ایاامت مه ادر،     

در  خدشاه  ایجااد  بارا   را خاود   هاتالش دل ل هم ن به و ب ندمی منطقه در خود  های ایت

اقاش   افازایش  از پاس  ویاژر  باه  کمری ا ی ایت اینایت.  کردر مهمرکز کشور دو  هاهم ار 

بارا    کمری اا  تاالش  و اروپا یطح در و المللیب ن عرصه در اارژ  امن ت  نتثم در خزر دریا 

 از و مس و تهرا  دوریاخهن برا  روی ه، واز از وابسهگی کاهش منظور به واز لوله خط احدا 

 اقش کرد یعی کمری ا شورو ، جماه ر ات اد فروپاشی از پس ایایاً .ایت شدر تشدید ی دیگر

 ا و  کاه  به ،کند حت  روی ه و ایرا  ایالمی جمهور  روابط در مهم بازیگر عنوا  به خود را

 ایارا  ایاهوار   ایالمی جمهور  و روی ه زما هم مهار بر کمری ا ی ایت بعد، به ۴۳۳۱ یا  از

اماینادوی  شاورو ،   جماه ر ات اد از یافههایهقال  کشورها  تمام در کمری ا ،رایها این درشد. 

در را  خاود  تالش ،وسهردر تبل غاتی -علمی و ی ایی ها وذار یهیرما با و امود افههاحی ایی 

 از خاود حهای   اهادا   پ شبرد برا  کمری ابست.  کار به هاجمهور  این در ی ایی ذاتو جهت

 اروپا، و هم ار  امن ت کنترااس پو ، المللیب ن صندور ملل، یازما  اظ ر المللیب ن اهادها 

   (.۲3-۲5: ۴۹3۹ رو ،) ورفت بس ار  بهرر ا ز ااتو و اروپا ات ادیه

رهبرا  دو کشاور ایارا  و رویا ه مهرصاد      ،بر ایاس این ره افت هویهی و درک راهبرد 

ایان  در  ا کیات ا  العظمای خامناه   باشند. اظهاارات  می تشریک مساعی ااواعی از یز ریرح

 هازم نه همه در روی ه با روابط وسهرش از ایرا  ایالمی جمهور »ایت:  تثملخصو  قابل 

 دو .ایات  کناوای  حاد  از ب ش کشور دو روابط وسهرش ظرف ت ایت معهقد و کندمی ایهقبا 

.. .باشند المللیب ن و ا منطقه اقهصاد ، ی ایی، ها زم نه در م مل شریک دو توااندمی کشور

اور در ایارا  دولات یرفادار     دااندیم یخوب بهها روی ه روابط خوبی ایت. روس وابط ما بار

داریم؛ در کی ا  م اااه،   هاک . ما مناف  مشهرکی با کمدیمشا  مری ا بر یر کار بود، چه به روزک

 ایارا   وجاود  کاه  وواههما .. .داریم هاک در خاورم ااه و در خود این منطقه مناف  مشهرکی با 
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)مقام معظام رهبار ،    ..«.ایت ایرا  ات  به هم مقهدر روی ه وجود ایت، روی ه ات  به مسهقل

(. ومدیم ر پوت ن، رئ س جمهور  روی ه ا ز در خصو  روابط دوجاابه ۴۹35؛ ۴۹3۶؛ ۴۹۳۱

 عرصاه  در مؤیر و قو  ایرا  وجود در روی ه ملت مناف »با جمهور ایالمی ایرا  معهقد ایت: 

 قائال  م ادودیهی  ه چ تهرا  با خود ها هم ار  خصو  در مس و و ایت اهتهه المللیب ن

 مس و و تهرا  ...کرد خواهد حرکت مس ر این در تردید  ه چ بدو  کیندر و حا  در و ا ست

 ازدیک رابطه این به المللیب ن ها تنش به توجهبی توااندمی همچنا  و هسهند قدیمی شرکایی

الواورای اا سم موارد   ه در ادب ات ی ایی کاشایا  توجه  .(۴۹3۶؛ ۴۹۳۱)پوت ن،  «دهند ادامه

بار ایااس ایان     وجاود دارد. « ایرا  به عنوا  مه د کل د »و « مس و-م ور ات اد تهرا »اظ ر 

شریک قابل ایم ناای برا  روی ه تلقی شود که قابل ات تعریاق منااف      تواادیمایرا   ،اگرش

الواورای اا سام از   ااهراای واال سهی کموزر اگرش (.Дугин, 1999: 341) مشهرک راهبرد  دارد

دارد.  در مواجهه با دیان ایاالم   با اگرش ااهراای واال سم شورو هایی تتاوتح ث ماهو  ا ز 

و بخش معهنابهی از قلمرو روی ه و حاوزر   ورای اا سم ایالم را جزء میهجزا  الواهاتلوریس ن

بار اشاهراکات قرائات ارتاودوکس از      بعضاًشنایند و حهی می به ریم ت ک  رااورای ا دااسهه، 

الواورای اا سم معهقد ایت باید اوعی شاراکت   امایند.می ا ز پافشار  )ع( و ایالم دین مس ح

امدیاای فاراهم  زیسهی ب نمعنو  و هم ییافزاهمو ایالم در رایها   مس   ت ارتودوکسم ا  

. الواورای اا سم ریشه تروریسم را در وساهرش اادیشاه   (Peunova, 2012; Дугин, 1999)کید 

 مناهج باه خشاوات اشادر ایات      واار  چهوهاب سم دااسهه و معهقد ایت ایالم ینهی و معهد  

(Pryce, 2013: 35). و تتاوت اگرش ماهو  الواورای اا سام باه ایاالم شا عی      ،حا  ن در ع

 یی برا  تعریق حوزر هم اار  مشاهرک فاراهم   هاا ز زم نه تت  ک قرائت ک  از ایالم وهابی

 کورد.می

 هماوارر اریاد و   روی ه به حد قابال قباو    -روابط یعود  وار چهاین مسلله باعث شدر 

باود  ی ایات رویا ه    با عنایت به واکنشی ،اوعی چالش در این روابط وجود داشهه باشد. البهه

ا از باعاث افازایش     کمری اا  -یبات راهبرد  یعود منا ،در قبا  کشورها و مسائل خاورم ااه

 شدر ایت. جمهور  ایالمی ایرا ش ا  م ا  یعود  و روی ه و اقبا  روی ه اسبت به 
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 گیرینتیجه
 حااکم  معناایی  اظام اقش بر المللب ن ی ایت اجهماعی اظریه در وات ال ساادر که وواههما 

 خاارجی  ی ایات  در ترج  اات  یاامااه  بار  هویهی ها یریاختز تثی ر ا ز و ی ایی اظام بر

 دو اجهمااعی  اظاام  درا از   وراریالت و م ورتویعه ،ورابرو  هویت اماید،می  دتثک کشورها

 تماماه  به کشورها این خارجی ی ایت عرصه در را خود ی ایی جلور کمری ا، و روی ه کشور

. ایات  اماودر  مهجلی مخهلق  هاقالب در ووااوو  تاریخی ادوار در و ریاادر ظهور منصه به

 ماه ات  از و ایات  شاناخهی  -هاویهی  خصالت  دارا  مه ادر  ایامت و روی ه روابط در تنش

 دو هار . و ارد مای  اشثت خارجی ی ایت از ی ایی اظام دو این م ورتویعه درک و ورابرو 

 و ااد اقائل خویش برا  جهاای  هااقش خود، باور  اظام و هویهی  هاکموزر ایاس بر کشور

 منااف    دکنندرتول که اظمی درااداخهن مثمور و دااسهه جهاای اظام بافت از جدا  اتافهه را خود

 ورایااهمداخله ها ی ایت افزایش. دااندمی ایت، المللب ن اظام در خود اظر مد  هاارزش و

 حهای  و دادر قارار  کم از تانش  حالت در را روابط وضع ت ،ی دیگر اتوذ ها حوزر در یک هر

 .امایدمی اظامی مداخله به منهج بعضاً

 جهااای  جناگ  ت اومت  بروز از پس مه در ایامت خارجی ی ایت بر حاکم هویهی اظام

 ،باودر  همارار  ییهااش ب و فراز با کشور این خارجی ی ایت ورچه و ا افهه بن ادین تغ  ر دوم

 هماوارر  ک  هژموا اک  و وارا الملال با ن  ماه ت در همگوای از اوعی که امود ادعا توا می اما

 ا او  باه  مه ادر  ایاامت  خاارجی  ی ایات  اخبگا  ادراک در تداوم از اش الی و داشهه وجود

 ادراک در اسابی  یباات  وجاود  شارایط  ع اس  دریت. ایت رصد قابل روی ه قبا  در خا ،

 هویات  بار  فروپاشای،  از ااشای  شرایط روی ه، قبا  در مه در ایامت خارجی ی ایت اخبگا 

 مواجاه  ییباتبی و کشتهگی با ک  را و اهاد بن ادینی کیار روی ه خارجی ی ایت دیهگار ی پارچه

 اجازا   تماامی  بر ،جدید هویت به پ ش ن هویت از وذار از حاصل اابساماای و کشتهگی. امود

 دا اا   باا  رواباط  تنظا م  قبا  در مخهلتی ها وتهما . بود وذار رتثی روی ه در حاکم ت ارکا 

 ارزشای  اظام در ابهام ایجاد. امود ظهور -خا  ا و به- مه در ایامت و -عام ا و به- خارج

 و هنجاار   اظاام  در تزلاز   اوعی اوین، شرایط با عمومی اف ار عاجل یر پذااااطبار و جدید

 ب ارا   ایان  تاثی ر . کورد باه وجاود   روی ه جامعه هویهی زیریاخت در غالب باور  یاخهما 



  49زمستان  07فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 211

 قابال  و ملماوس  ا از  خارجی ی ایت حوزر در یاز متصم اخبگا  بر روی ه جامعه در هویهی

 .بود دریافت

 بارا   خاود  الگاو   ارائاه  مهرصاد  وواااوو  و  مهعاارا  ها هویت وذار، شرایط این در

 ،«ی اا سام کاورو» ،«اوروکتالاه سام » جملاه  از مهنوعی  هاکموزر و بوداد خأل وضع ت پرکرد 

 و هاا روش یاک  هار  و شاد  یارح  روی ه ی ایی ادب ات در «الواورای اا سم» و ،«ایالوورایی»

 کاه   ایااله دو کوتاار  دورر جاز . دادااد  ارائاه  جدید دا ا  با مواجهه برا  را خود تجویزها 

 ایاامت  باا  تقابل در هویهی  هاپارادایم یایر ،ورفت قرار کزمو  مورد روی ه در اوروکتالا سم

 دوجااباه  رواباط  در هاا تانش  حجام  بار  ووااوو  ها غلظت با یک هر و اادداشهه قرار مه در

 حااکم  یاااه وراعمال  هاا  یشوارا  کاه  الواورای اا سم حاکم ت از دورر مقایعی در. اادافزودر

 ایان  در اهایت امار، شد یراحی مه در ایامت با مقطعی ها هم ار  موارد از ا پارر وردیدر،

 کاه  ا او   باه  ،ایات  امودر یی را خود تصاعد  رواد هاواورایی و ی دراپا دیر  هاهم ار 

 یرد جنگ از پس بار اول ن برا  هاتنش این ،کریمه یررجزشبه اشغا  و اوکراین ب را  از پس

 ر ایت.ری د خود اوج به

 ضمن شد، مهولد یرد جنگ دورا  در ۴۹5۲ ااقالب از پس که ا ز ایرا  ایالمی جمهور 

 م ورریالت ها اگرش جهاای، منازعات عرصه در حاکم جناح دو به تعلق عدم بر پافشار 

 قرار اظر مطمح خود ی ایی اگر جها  در «غربی اه و شرقی اه» شعار با را ورایااههویت و

 ،و در ازا  ک  یختفرور  مهاجم هافروپاشی ات اد جماه ر شورو  ی ی از هویت . باداد

 تازااه خود را در جها  تثب ت امود.ورایااه و ی ه  ی جاابههاایامت مه در ی ایت

 تضع ق و مه در ایامت و روی ه هویهی تباین از ااشی ی ایی تضادها  به توجه با

 رایها  در دادر ترج ح هویهی ابرد این در جمهور  ایالمی ایرا ها  مهعارا شرقی، هویت

 این شدر قتضع رقبا  با هم ار  اوعی ،مه در ایامت ی جاابه مواض  یهنفروکا و تعدیل

 مااور قدرت و یر پذااطبار ضریب اومً ،ک  موجب به که باشد داشهه تاکه  ی یور به کشور

 ا ز و مناف  ملی  نتثم، ظرف ت یافهه افزایش المللب ن اظام منایبات در جمهور  ایالمی ایرا 

 اتوذ و حضور تضع ق برا  مه در ایامت رقبا  ام ااات از  اًیاا و شود تضم ن ک امن هی 

 .اماید بردار بهرر کشور این  امنطقه



 

 

 منابع
 

. بازیاابی از  دیدار دب ر شورا  امن ت ملی روی ه با رهبار ااقاالب  (. 3, بهمن ۴۹35, ع. ) اخامنهکیت ا  العظمی 
content?id=1465-http://farsi.khamenei.ir/news 

. بازیاابی از  دیادار رئا س جمهاور  رویا ه باا رهبار ااقاالب       (. ۷۱, مهار  ۴۹3۶, ع. ) اخامناه کیت ا  العظمی 
content?id=1561-http://farsi.khamenei.ir/newsKhamenei.ir:  

ب اااات در مرایام هتادهم ن یاالگرد ارت اا  حضارت اماام        (. ۴۱, خرداد ۴۹۳۱, ع. ) اخامنهکیت ا  العظمی 

  :content?id=3341-http://farsi.khamenei.ir/speechKhamenei.ir. بازیابی از خم نی)رر(

 )ایراس, مهرجم( تهرا : ااهشارات ایراس. روی ه در جسهجو  هویت خویش.(. ۴۹35ب ل نگهو , ج. )

 )ایراس, مهرجم( تهرا : ااهشارات ایراس. دا ا بدو  روی ه.(. ۴۹۳۴پریماکو ,  . )

. بازیاابی از  اظهاارات ومدیم ار پاوت ن در مالقاات باا رئا س جمهاور ایارا         (. ۹۴, اردیبهشات  ۴۹۳۹پوت ن, و. )

 http://farsnews.com/ Kpdj2154.c;lf1393خبروزار  فارس: 

؛ اظریاه ااهقااد  و ی ایات خاارجی جمهاور       بخاش ییرهاا (. ی ایت خارجی ۴۹3۲, ج. ) روزکباد فدهقاای 

 , یا  دوم، شمارر دوم.امه ی ایت خارجیفصلنایالمی ایرا . 

 )م. دب ر , مهرجم( تهرا : ااهشارات وزارت امور خارجه. امن ت در کی ا  مرکز .(. ۴۹3۹رو , ک. )

فصالنامه مطالعاات   . جمهاور  ایاالمی ایارا    , زمسها (. وزارش یتر یروی کاراوااق به ۴۹3۷کاراوااق, س. )
 .۷۲۱-۷۶۴, ۱۱کی ا  مرکز  و قتقاز, 

کمری اا: برخاورد منااف  و ام اااات باالقور      -, زمسها (. رواباط رویا ه  ۴۹۲۶اویهافق. ) &کریواخ ژا, ولوشن و, 

 .۴۱۱-۴۴۴, ۷7فصلنامه مطالعات کی ا  مرکز  و قتقاز, هم ار . 

 . تهرا : یمت.الملل نبروابط  ها یهاظر(. ت و  در ۴۹3۳مش رزادر, ح. )

د. یویاتی, مهارجم( تهارا : مرکاز کماوزش و       &)غ. چگ نای زادر,   .الملال  نباظریه ی ایت (. ۴۹۳۹والهز, ک. )

 .الملل نب  هاپژوهش

 )م. حم را, مهرجم( تهرا : ااهشارات وزارت امور خارجه. .الملل نباظریه اجهماعی ی ایت (. ۴۹3۱وات, ا. )
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