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پژوهش ا ز با بهررو ر از روش ایناد و کهابخااها وردکور شدر ایت.
کلیدواژهها :هویت ،ریالتورایی ،تنش ،ب نالمللورایی.
* دااشجو دکهرا مطالعات کمری اا شامالی ،دااشا در مطالعاات جهاا  ،دااشاگار تهارا (اویساندر مسالو )
Shad_mo@ut.ac.ir

فصلنامه مطالعات راهبرد  یا هجدهم  شمارر چهارم  زمسها   ۴۹۳۱شمارر مسلسل ۲7

 211ـــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  07زمستان 49

مقدمه
عرصه مواجهه و تداخل مناف روی ه و ایامت مه در کمری ا باه عناوا دو اظاام مساهقل
ی ایی ،پ ش از این ه بسهرها و خایهگار ها صرفاً ی ایی و عمال ورایاااه داشاهه باشاد،
دارا مناشیء شناخهی -هویهی بودر و ریشه در اظام معرفهی و اوع جهاا اگار ی ایای
ک ها دارد .باید توجه داشت که اظام ی ایی هموارر ی ی از مهترعات اظام معرفهی بودر و
ایایاً در فرکیند مواجهه اظام معرفهی با مقوله قدرت ایات کاه مهولاد مایشاود .از ایان
رویت که اظام ی ایی از ح ث ماهو در الهزام اظر و متهومی با قواعد اظاام معرفهایِ
حاکم بر خود قرار دارد ) . (Viale, 2012ی ی از مسائل و دغدغه ها عمادر جهاا اگار
ی ایی به معنا اعم ،تب ن اوع رابطه یک واحد ی ایی با جها پ رامو خود ایت .بسهه
به اوع اگرش اظام هویهی حاکم ،این رابطه می توااد در اقطها از دامنه یاک ی اق قارار
و رد که در یک یو ک رابطه ا مرکز م ور ۴و رو به درو و در یو دیگار رابطاه ا
پ رامو م ور ۷یا رو به ب رو قرار دارد .ا ور تجویز این رابطه در ادب اات علاوم ی ایای
معمومً فرکوردر هایی اظ ر ی ایت خارجی اازواورا ۹و ی ایت خاارجی مداخلاه وارا ۱یاا
ب ن المللورا 5را بازتول د می اماید .دو واحد ی ایی که از منظار ی ایات خاارجی واجاد
مؤلته ها ی ایت خارجی مداخله ورا هسهند با در اظر داشهن م دودیت م ط کنش ،باه
یرعت دچار تداخل مناف شدر و ا از به تعریق تواز مییابند.
در این مقاله بر کا م تا با مرور بر خایهگار هویهی و وتهمااای ی ایات خاارجی ایاامت
مه در و روی ه به برریی ریشههاا تانش در رواباط ایان دو کشاور پرداخهاه و باا تشاریح
روادشنایی ت و در بروز تنشها هویت مدار به تب ن تثی رات این وضاع ت بار اهادا

و

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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الف .چارچوب نظری
تلور پردازا روابط ب ن الملل اظریات ووااووای را برا تب ا ن خایاهگارهاا و ااگ ازرهاا
رفهار دولتها در ش ور مواجهه با جها خارج ارائه دادراااد .والهاز در ایار معارو

خاود

«اظریه ی ایت ب نالملل» معهقد ایت که یاخهار کاارش ک ی سهم ب نالمللی ایت که رفهاار
واحدها را تع ن میکند و فشار یاخهار کاارش ک ی سهم ب نالمللی موجب میشود دولتهاا
فارغ از ویژویها دروای یا هویهشا جملگی رفهارهایی مشابه در ی ایت ب نالملال داشاهه
باشند ) .(Waltz, 1979این ا ور رفهارشنایی دولتهاا مبهنای بار ادراک یااخهار از اظاام
ب ن الملل ایت که در ک بقا دولت در وضع ت کاارشی ،تماایزات رفهاار ک هاا را بارا
خودیار به حداقل مم ن ریاادر و صر

اظر از عناصر دروای یااخت قادرت ،ک هاا را

وادار به بروز رفهارها مشابه میاماید .این م هب با اوعی تقل الورایای اسابت باه مساائل
حوزر فرااظر  ،مشابهت کنش را ایاس تول د اظریه در روابط ب ن الملل می دااد .بنابراین در
این اگرش« ،یاخهار شرایط م دودکنندر رفهار ایت ،یعنی یااخهار مساهقل از خصوصا ات
دروای واحدها و تعامالت م ا ک ها ،رفهار ک ها را تع ن میکند» (مش رزادر.)۴۴5 :۴۹3۳ ،
در ع ن حا  ،اگرش دیگر مطرح شد که در ک ت ه بر مساائل حاوزر فرااظار ایااس
اادیشهورز قارار ورفات .ایان اگارش منهقاد تقل الورایای هساهیشاناخهی و ع نایورایای
معرفتشناخهی موجود در اظریهها یاخهار باود .پاژوهشورااای متهاوم بریااخههباودوی
روابط ب نالملل را یرحریز اموداد .بر ایاس این اگرش که به یازرااگار  ۴ا ز مویوم شدر،
ی ایت ب ن الملل واقع هی ایت که به ش ل اجهماعی یااخهه و پرداخهاه شادر و هویاتهاا و
مناف دولت را تا حد زیاد یاخهارها اجهماعی ش ل میبخشند اه این ه فراوزاررا ک ها را
به صورت امور مسلم از ب رو بر اظام بار کند .بارزترین چهرر این اگرش ال سااادر واات
ایت .از مباحث مورد توجه در حوزر هسهیشناخهی وات ب ث «هویت کانشوارا » و مسالله
خود و دیگر ایت .او توض ح میدهد «که چگواه خود بر ایااس برداشاهی کاه از وضاع ت
دارد ،اشااها برا دیگر میفریهد و دیگر ایان اشاااه را بار مبناا برداشات خاودش از
وضع ت تتس ر میاماید» .بنابراین ،هویتها مهتاوت کنشورا در اظام ب نالملل ایت که به
1. Constructivism
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مناف ک ها معنا میبخشد .در اینجا متهوم شناخت ب ناذهنی در تعامالت ب نالمللی کانشوارا
مورد ایهتادر یازرااگار قرار میو رد .به ب ا وات« :یاخهار جدا از فرایناد یعنای رویاههاا
کنشورا وجود ادارد» (مش رزادر .)۹۷۷ :۴۹3۳ ،وات بر ک ایت که جها اجهماعی واقع ات
ایت ،اما واقع هی غ رماد و در ع ن حا قابل شناخت (وات.)۷۷۴ :۴۹3۱ ،
بر این ایاس ،دولت فراوزارر دارا الزامات یاخهار ا ست ،بل ه هویت مهع ن مهولدشدر
از کنشها و فراکنشها دروای ملت ایت که در بسهرها تاریخی و جغراف اایی مخاهب باه
خود مهولد میشود .از این منظر ،هویت مهمترین مؤلته در تع ن ی ایت خارجی دولتهایت.
هویت «ک سهی» دولتها را تعریق میکند و ارج تها و منااف دولاتهاا را شا ل مایدهاد.
هویت دولتها بعضاً دیتخوش ت و میشود و در پی ک رفهار ب روای یا ی ایات خاارجی
دولتها ا ز تغ راتی میاماید.
از دیدوار وات ،هر کدام از دولتها در اظام ب نالملل اوعی هویت را برا خوشا تعریاق
میامایند که به رفهار ک ها در اظام ب نالمللی ش ل میدهد و پ شب نی رفهار ک ها را ام ا پاذیر
میاماید .این هویت که در یو تاریخ و در تعامل با دیگر هویتها ش ل ورفهه ،عاملی مؤیر در
تصم مو ر ها ی ایت خارجی ایت (وات.)۹۷۶ :۴۹3۱ ،
هویتها دروای دولتها ورچه ازلی و ابد ا ساهند و مم ان ایات در رهگاذر زماا
بازتعریق شواد یا تغ ر امایند؛ اما هویت خود متهومی یط ی و زودوذر ابودر و ریشاهدار و
تاریخی ایت .بر این ایاس ،در مقاله حاضر به خایهگار هویهی تانشهاا موجاود در رواباط
ایامت مه در و روی ه به عنوا دو بازیگر عمدر و ایروذار در اظام ب نالملل پرداخهه و ایارات
ک را بر مناف  ،اهدا

و ا ور یارو ر

جمهور ایالمی ایرا تب ن میامائ م.

ب .خاستگاه هویتی و گفتمانی سیاست خارجی روسیه و آمریکا
تنش در روابط روی ه و ایاامت مه ادر دارا خصالت هاویهی -شاناخهی باودر و از ماه ات
برو ورا و درک تویعهم ور این دو اظام ی ایی از ی ایت خارجی اشثت مایو ارد .اوار در
حافظه تاریخی و میهها ادراکی و هویهی مردما ایامت مه در ،ااگاررهایی اظ ار «ماا تسات
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یراوشت» ۴و تلور تویعهورا ج سو ترار ۷وجود دارد که بقا و ارتقاء این یارزم ن را در
ورو وسهرش و تویعه ک میب ند و ک را ا ز یراوشهی م هاوم بارا خاود تلقای مایامایاد
) ،(Stephanson, 1996مشاهدر میشود که هم ن وتهما با ادب ات مشابهی در حافظه تااریخی
مردما یرزم ن روی ه ا ز مضمَر بودر ،ااگاررهاایی اظ ار «رار مخصاو

رویا ه» ۹را تول اد

امودر ایت که تجلی ع نی ک را ا ز میتوا در «وصا تااماه پهار کب ار» ۱باه اظاارر اشسات.
ماا تسهی که در ک به تصریح از ااوزیر روی ه از تویعه به ترکسها و خ ور و بخارا تا حوزر
باله ک و کتالاه ک یخن به م ا کمدر ایات ) .(Lehovich, 1948بسا ار بار وجاور شاباهت
عم ق این دو کموزر عمومی در حافظه تاریخی مردما روی ه و کمری ا تثک د امودرااد.
در ایامت مه ادر ،بارو داد عملای ایان م ارا
ایسهارهایی اظ ر «مثموریات جهااای» 5و «حاس

وتهمااای (ماا تسات یراوشات) ،تول اد

ریاالت»۶

باودر ایات .ایان ایساهارها ااوعی

«ایهثناورایی» ۲را برا ادراک خودکوار و ااخودکوار عامه در ایامت مه در تجویز امودر و بن ا
عمل ی ایی مبهنی بر هنجارها ی جاابهورایااه را بنا اهادر ایت ).(Loveman, 2010
وزاررهایی اظ ر کمری ا خا

 ،شهر بر فاراز بلناد  ،3ملهای مهتااوت از یاایر ملال،۳

اصطالحات پربسامد هسهند که به صورت م رر میتوا ک ها را در ادب اات عماومی ایاامت
مه در کمری ا یافات ) .(Gingrich, 2011ایان جملاه مشاهور از جاا وینهارو - ۴7فرمااادار
مایاچویت -که در یا  ۴۶۹7ب ا شدر ،امواه بارز ایت که این باور را در حافظه تاریخی
مردما کمری ا ،امایندوی میاماید« :این عهد م ا ما و خدایت ...ما باید کمری ا را شهر بر
فراز تپه بداا م ...چشمها جهاا ا به یو مایت» ( .)Winthrop, 1996همچنا ن ،در برخای
مقای ایهناد به «اله ات م ثاقی» ۴۴ایامت مه در ا ز اقاش هامافزایاااها در تغلا

ایان بااور

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

 211ـــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  07زمستان 49

عمااومی ایتااا امااودر ایاات ( .)Richard, 2000: 294متاااه می اظ اار یراوشاات م هااوم و
ایهثناورایی که برکمدر از هویت تاریخی و فاهمه مشهرک عاماه در ایاامت مه ادر ایات،
ایرات خود را بر اگرش اخبگا ی ایت خارجی ایامت مه در ا ز وذ اردر ایت .برخی از
م ققا اهایج ی ایی این تعلقِ هویهی را در جهات و ار هاا ی ایای رؤ یاا جمهاور
ایامت مه در ایهخراج امودر و به برریی تثی رات این وتهما بر ادب ات رهبارا ی ایای
این کشور پرداخههااد (  .)Plisetskaya, 2013اور در ادب اات ی ایای وودرو ویلساو باه
عنوا رئ س جمهور دموکرات ،ی ایهی ت ت عناوا تاالش در رایاها «ایمان یااز
جها برا دموکرایی» ۴مشاهدر میشود یا در ادب اات رواالاد ریگاا  ،باه عناوا رئا س
جمهور جمهور خوار« ،مبارزر عل ه امپراتور ش طا » ۷جواز یرح مای یاباد ،ریشاه در
هم ن ااگارر هویهی تویعه ورا ،ریالتپایه و مداخلهم ور دارد ( .)Stephanson, 1996
ورچه برخی از مهت رین و ی ای و ل برا در ایامت مه ادر در مقاام اظار ،ااهقااداتی بار
اادیشه ایاهثنابودوی و ا از تویاعه یلبای ایاامت مه ادر وارد اماودر و ک را مشای ی ایای
م افظهکارا تلقی امودرااد ) ،(Ceaser, 2012اما کزمو عملی ی ایت خارجی ایامت مه ادر
مب ن این اه جه کلی ایت که یایه اگرش ریاالتم اور و مداخلاهورایاااه در ادوار وواااوو
ی ایت خارجی این کشور -چه در دوررها حاکم ت جمهور خواهاا و چاه در باازرهاا
حاکم ت دموکرات ها -بر ادراک اخبگا ایامت مه در مسهولی بودر و ایرات مهنای و ب ناامهنی
خود را بر حوزر ی ایتوذار خارجی به جا وذاردر ایت.
بنابراین ،باید دااست که مبنا فرهنگی و ااسا شاناخهی اظاام هاویهیِ حااکم بار ی ایات
خارجی ایامت مه در ،هموارر از این الگوواررها تبع ت امودر ایات .ایاهثناورایی کمری اایی،
الگو تلقیامود خود برا کل جها  ،قائلبود اقش م اف مشاروع بارا اا مکارر غربای و
اخهصا

یراوشهی م هوم و یزداای برا ایامت مه در ،جملگی خم رمایه تااریخی «هویات

ملی» و «فرهنگ عمومی» در ایامت مه ادر ایات کاه اظاام ی ایای ک را شا ل دادر ایات
(.)Loveman, 2010: 39

1. Make the World Safe for Democracy
2. Struggle Against the Evil Empire
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در فدرای و رویا ه ا از ایان ایاهثناورایی در حافظاه تااریخی و ادب اات عاماه کاامالً
هویدایت و با دکهرین «اویوبی پوت» ،۴به معنا «رار مخصو

» ،شناخهه میشود .رویا ه

از دیرباز برا خود مثموریت جهاای تعریق امودر و بر ایاس هم ن ااگارر غالب ایت کاه
خود را مجاز به مداخله در حوزرها پ راموای دااسهه و بر مبنا این فرهنگ تویعهورایت
که بزرگ ترین قلمرو یرزم نی را در م ا کشاورها جهاا از ک خاود اماودر ایات .ایان
م دودر جغراف ایی در یو تاریخ اه در قلمرو حاکم ت ها غربی ادغام وردیدر و اه تعلاق
یرزم نی به امپراتور ها شرقی داشهه ایت ،بل ه هماوارر الگاووارر «رار یاوم» ۷را یارح
امودر و اظام اادیشه ی ایای خاود را بار ایاهثناورایی و خاا

باودوی ،بناا اماودر ایات

( .)Михайлов, 2001: 9; Бурганов, 1995
بر ایاس دکهرین رار مخصو

 ،روی ه باازیگر مساهثنا دااساهه مایشاود کاه الگوهاا

من صر به خود را تجویز کردر ،روشها م هنی خا

را برا تویعه جهاای دابا امودر و

مدعی اظمی ی ها برا جها ایت ( .)MoscowTimes, 2014,Oct 29
اادیشمندا مخهلتی در روی ه از جمله ا ال بردیق ،ومدیم ر یولوویق و ایوا ایلا ن
مهرصد تلوریزرامود ایهثناورایی رویی و تمه د جواز برا پ گ ر اهدا

فراملای و خاروج

از اظامها هنجاریاز با نالمللای باودراااد ) .(Falk, 2014; Brooks, 2014, March 3مطاابق
اادیشه جها ورایی و ریالت جهاای رویی ،روی ه اقش لومیی و م ور در جها ایتا امودر
و باید تعاد و اظم جهااگ ر مطلوب خود را بازتول اد امایاد کاه ایان مهام در یاایه تویاعه
برو ورا م قق خواهد شد« .اورای اا سم» ۹و «الواورای اا سم» ۱کماوزر هاایی هساهند کاه ایان
وتهما را امایندوی میکنند و قائل به هویت مسهقل روی ه از اروپاا و کیا ا باودر و معهقدااد
روی ه یراوشهی یگااه 5دارد و در م ااه تمد کی ایی و اروپایی رار یومی برا تویاعه ،ارائاه
میدهد (« .)Kasymov, 2011: 535ایالووف ل سم» ۶ا ز ی ی از امودها رادی ا ایان اگارش
)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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در روی ه بودر و داع ه برپایی امپراتور رویی و فراوساهر ارزشهاا رویای را در جهاا
دارد .ایالووف ل سم رار روی ه را هما رار مخصو

دااسهه و مدعی مبارزر با وسهرش هجمه

غرب ایت ).(Липич, 2008; Engelstein, 2009
این زیریااخت هاویهی (رار مخصاو

) جلاور ی ایای خاود را در اظاام تازار  ،اظاام

کموا سهی و اظام فدرات و کنوای در قالبها ووااووای بروز دادر؛ به یاور کاه فراریخهگای
م هواها مخهلق اای واال ساهی ،یویا ا  -ااهراای واال ساهی و اورای اا ساهی در ایان قالاب
پایدار هویهی ،مد ها تویعهورا تزار  ،امواهها مداخلاهوارا کم نهراای و کم نتاورمی
کموا سهی و الواورای اا سم کنوای را فرکور امودر ایت.
ورچه برخی روشنت را ل برا در روی ه مقاومتها اظر در برابر این کموزر هاویهی در
روی ه داشههااد و ت رکاتی را ذیل عنوا «زاپادای چسهوا» ۴به معنا لزوم ادغاام در فرهناگ و
یبک زادوی غربی تلوریزر امودراااد ) ،(Сухов, 2013اماا کارااماه عملای ی ایات خاارجی
روی ه یی چهارصد یا وذشهه جز چند بازر زماای منقطا و کوتاار ،اشاا دهنادر حاکم ات
غالب اادیشه مسهقل و تویعهورا مورد ب ث ایت.
برخی از ااظرا  ،این هویت برو ورا و تویاعهم اور را قاعادر کلای و باارز در ی ایات
خارجی دو کشور ادااسهه و به دوررهایی از «اازواورایی» ۷در ی ایت خاارجی هار دو باازیگر
ایهشهاد میامایند؛ حا کا ه در منظومه اادیشه ی ایت خاارجی هار دو ،متهاوم اازواورایای
تعریتی مهتاوت و تتس ر موی در مقایسه با تعااریق مهاداو و تتایا ر مضا ق موجاود در
دااش علوم ی ایی و روابط ب نالملل دارد .این تعریق خا

موجد اوعی پراکه س سم ی ایی

تاکه ی و زماامند برا تضم ن حرکت رو به جلو راهبرد و برو ورا در بلندمادت ایات.
تتس ر این اازواورایی ا ز دایرر مویعی را شامل شدر و ت دید حدود این اازواورایی ،م ا ط و
م دودر کنشور خود را به ا می از جها تسر میدهد.
مطابق تعاریق موجود در داااش رواباط با نالملال ،اازواورایای دکهرینای باه معناا دور
اگارداشهن کشور از ت ومت ی ایی خارج از مرزها و عدم ورود در مسائل جامعاه با نالملال
1. За́падничество
2. Isolationism
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ایت ( .)Plano & Olton, 1982: 391ا هه قابل توجه این ه در بس ار از دایرر المعاار هاا
دااش روابط ب نالملل ،در مداخل مربوط به اازواورایی ،ایامت مه در به صاورت مجازا ماورد
ب ث قرار ورفهه و اازواورایی کمری ایی به عنوا امواها خا

مورد اشاارر قارار مایو ارد.

پالاو و کلهو در تعریق این معنا ،در مدخل  5۷۴واژرااماه رواباط با نالملال خاود ،معهقدااد
ایامت مه در ه چ وار منزو ابودر و هروز اصل «عدم مداخله» ۴را در خصو

خااور دور و

اق ااوس کرام به اادازرا که دربارر اروپا به کار میورفت ،در اظر اگرفهه و به کار اباردر ایات
(.)Plano & Olton, 1982: 391
روی ه ا ز هم ن وضع ت را در ادوار مربوط به اازواورایی خاود یای اماودر و مثاا هاا
ووااووای از مداخلهورایی را در این ادوار داشهه ایت .برخی این اوع از اازواورایای رویا ه را
به «اازواورایی تهاجمی» ۷تعب ر امودرااد کاه دارا تتااوت مااهو باا اازواورایای مهاداو در
تعاریق موجود ایت ).(Holmes & Krastev, 2014
این تتاوت در تتس ر اازواورایی و دور جسهن مقطعی از ورود به حوزرها ب روای ،ریشه
در ماه ت و یرشت وتهماای ی ایت خارجی ایان دو کشاور داشاهه و دا مرکاز ک هماااا
«حس ریالت» و تعلق پرات ک به الگوها تویعه فراملی ایت .ا هه قابل توجه اینجایات کاه
هر دو کشور ا ز این ترت بات را در رویه عملی و اجرایی خود مبذو داشاهه و اوار در ایاامت
مه در «دکهرین مواروئه» ۹اماد برا این وضع ت شناخهه میشاود در رویا ه ا از «دکهارین
کاراوااق» ۱این حالت را امایندوی میاماید.
هما وواه که اشارر شد ،ی ی از مظاهر کموزرها بن ادین در دورر مویوم به اازواورایای
ایامت مه در ،یرح «دکهرین مواروئه» در یا  ۴3۷۹م الد ایت که بر ایااس ک ایاامت
مه در با هر وواه مداخله خارجی در «ا م رر غربی» 5مخالتت میامو د و خود را ا ز مهعهاد
به عدم مداخله در مسائل خارج از ح طه ا م کرر غربی مای دااسات  .بار ایااس ایان کماوزر
اازواورایااه ،ی ایت ها ایامت مه د ر در قبا ا م رر غربی بارا یاکواا م قار تریا م
1. None-Involvement
2. Aggressive Isolationism
3. Monroe Doctrine
4. Karaganov Doctrine
5. Western Hemisphere
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میشد (  .)Plano & Olton, 1982: 393مطابق این دکهرین ایامت مه در باا ا ارو دریاایی
پاکس بریهاا ا مه د شدر و ضمن تقویت تدریجی قوا اظامی خود ،در مقای ووااوو به
بهااه جلوو ر از مداخله ا روها فراقارر ا به مداخلاه در اماور داخلای کشاورها قاارر
کمری ا پرداخهه و تجاوزها فزایندرا را به این حوزر یازما دهی می امود .عمل اتیاماود
فعال تهاا براااداز در اقااط وواااوو ک مری اا متا ن ،ماداخالت ایاامت مه ادر در
ااقالبها داخلی حوزر جنوبی ا م رر غربای مااناد ااقاالب هاا وواتماام ،الساالوادور و
ا اراووئه ،از جمله این مداخالت در دورر اازواورایی ایامت مه در میباشن د .جاا فایاهر
دامس وزیر وقت امور خارجه کمری ا در خصو

منطق دفاع از مداخله در ت اومت کوباا

پس از اعالم اهایج ااهخابات این کشور و رو کار کماد دولات کموا ساهی ،ایان باود کاه
تش ل این دولت اورچه در قالب دموکرات ک و با رأ مردم صورت ورفهه باشاد ،مخاالق
دکهرین مواروئه ایت و این دولت به اظر او ،بنا به یب عت خود ت ت اتوذ خاارجی ایات.
مشاهدر میشود که دکهرین موارئه عمالً زیریااخت مداخلاه را فاراهم مای امایاد .در دورر
اازواورایی حوزر اتوذوزار ایامت مه در در کل ا م کارر غربای باه تماامی بااقی مااادر و
ماه ت برو ورا ی ایت خارجی ایامت مه در را منقلب اساخهه ایت.
این ه این قرائت از اازواورایی در عرصه عمل به اا اء وواااووای از مداخلاهورایای مناهج
میشود ،مربوط به بسهر هویهی زایش ک ایات .پروفساور برایاا مومان ،پاژوهشوار ارشاد
ی ایت خارجی ایامت مه در و ایهاد دااشگار یا دیاوو ا ز وازاررهاا بارو وارا هاویهی
موجود در هویت ملی ایامت مه در را اصالیتارین منبا تول اد دکهارین مواروئاه و تادوین
ی ایت خارجی کمری ا در قبا ا مکرر غربی میدااد« :به عق در مردم کمری اا ایادر یراوشات
م هوم کمری ا و تجلی افسااه شهر بر فراز تپه و ا ز تلاور وساهرش یارزم نی ،باا دکهارین
مواروئه م قق میشد .دکهرین مواروئه عامال وساهرش و ال اار یارزم نی باود و از حضاور
رقبا ایامت مه در در ا مکرر غربی ممااعت میاماود ...باه یاور کلای دکهارین مواروئاه باا
بهررو ر از مؤلته ها مربوط به «ایهثناورایی و برتر اژاد » کاه در فرهناگ ااگلویاکساو
وجود داشت« ،مثموریت تماد یااز » کاه از امپریال سام بریهاا اا باه ار

باردر باود و ایادر

پ وریهاا سهی مبنی بر ایجاد شهر بر فراز تپه که چشم همگا بدا خ رر شود ،بریاخهه شاد...
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در این مقط ایدر یراوشت م هوم ب ااگر اوعی اای واال سم م هنی باود کاه باه داباا ال اار
یرزم ن ها دیگر به ایامت مه در بود .این ایدر به تدریج بسط دادر شدر و جنگهاا بعاد
کمری ا در کمری ا مت ن از جمله جنگ م زیک را توج ه امود» (.)Loveman, 2010: 56
برخی م ققا و پژوهشورا روابط با نالملال هامارز مضاموای دکهارین مواروئاه در
ایامت مه در را با دکهرین کاراوااق در روی ه مقایسه امودر و حهی برخی ک را اسخه رویی
دکهرین مواروئه میدااند (.)Kuzio, 1995: 97; Pryce, 2013: 33; Safire, 1994
در واق  ،خصلتها مشابه هویهی ،منهج به ادراکات مشهرک در اخبگاا عرصاه ی ایات
خارجی میشود .هما وواه که دکهرین مواروئه در دورر اازواورایی ب نالمللای ایاامت مه ادر
مهولد شدر بود ،دکهرین کاراوااق ا ز در دورر اازوا روی ه پا به ادب ات ی ایای ایان کشاور
اهاد .یروی کاراوااق ،در دورر ا به مشااورت ریایات جمهاور منصاوب شاد کاه جنااح
کتالاه کورا پس از هتهاد یا  ،حاکم ت را به دیت ورفهه ،مهرصد همگرایی با غرب باود و از
ی ایت اازواورایی روی ه و پرداخهن به مش الت اقهصاد داخلی حمایات مایاماود .مخالتات
شدید ی ق مزبور با مشی ااهراای واال سهی حاکم بر اادیشاه ی ایات خاارجی دورر شاورو
باعث شدر بود ضمن ااهقاد به این اگرش ،روادها مع وس بازوشت باه درو و اغمااا از
مناف روی ه در اقصی اقاط جها را در دیهور کار قرار دهند.
در این وضع ت ،یروی کاراوااق در پای ز یا  ۴۳۳۷به عنوا ی ی از تلوریس نها مشهور
ی ایت خارجی در جایگار مشاور ی ایت خارجی باوریس یلهسا ن ،دکهارین معارو

خاود را

ارائه داد .بر ایاس دکهرین کاراوااق ،روی ه باید به اا اء ووااوو از منااف شاهروادا روس در
«خارج ازدیک» ۴دفاع اماید .مطاابق ایان دکهارین رویا ه موظاق ایات بارا احقاار حقاور
شهروادا روس تبار (که جمع ت قابل توجهی از کشورها جداشدر از روی ه پساشورو را در
بر میو رد) در هر اقطاها از کشاورها حاوزر مساهقل مشاهرک المنااف رایاا ورود اماودر و
عمل ات منطبق با مناف این شاهروادا را اجرایای امایاد ( .)Smith, 2002: 161بار ایااس ایان
دکهرین شهروادا روس تبار ابزار برا اعماا اتاوذ و کاربسات حاکم ات فراملای در منطقاه

(1. Near Abroad )ближнее зарубежье
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خارج ازدیک یعنی  ۴5کشاور جداشادر از رویا ه پاس از فروپاشای ات ااد جمااه ر شاورو
م سوب میورداد و این منطقه در عمل به عنوا «حوزر اتوذ» ۴روی ه قلمداد میشود.
همچنا که در دکهرین مواروئه ا مکرر غربی حوزر «ح اط خلاوت ایاامت مه ادر» ۷تلقای
میشد ،در دکهرین کاراوااق ا ز در واق منطقه خارج ازدیک به مثابه «ح اط خلاوت رویا

ه» ۹

قلمداد شدر و روی ه خود را مجاز به دخالت در ت ومت ک میدااست .جعل اصطالح خاارج
ازدیک ،خود به معنا عدم به ریم ت شناخهن ایهقال مطلاق ایان قلمارو از حادود اعماا
حاکم ت روی ه بودر و تداعیور هویت برو ورا ی ایات خاارجی رویا ه ایات (

Safire,

 .)1994شایا توجه ایت هما وواه که اشارر شد ،این دکهارین در دوررا یارح وردیاد کاه
روی ه پس از چندین دهه اتخاذ ی ایتها کفند  ،ااوزیر از قرارورفهن در موضا پدافناد
بود .به هر ترت ب ،مالحظه میشود که حهی در این وضع ت ا از وجاود هویات تویاعهوارا و
تویعهم ور ،تثی ر خود را بر ی ایتوذار خارجی این کشور همچناا حتا اماودر ایات.
برخی از م قق ن دکهرین کاراواااق را برخایاهه از هویات ریاالتورایاااه رویا ه دااساهه و
معهقداد که در این یرزم ن ا ز اوعی «ماا تست یراوشت رویای» ۱وجاود دارد کاه حهای در
دورر اازواورایی ،از حوزر باله ک تا حوزر کی ا م ااه را در دایرر مثموریت مسهق م و بالمناازع
خود دیدر و م رک تول د این اوع ی ایتهایت (.)Pryce, 2013: 33
بنابراین ،یک عق در عام و ریشهدار در هر دو کشور وجود دارد که بار مبناا ک  ،ملات ک
کشور هموارر اقشی بزرگ و مخصو

به خود در عرصه ت ومت جهاای دارا بودر و مهرصاد

تویعه حوزر اتوذ در منایق مخهلق جها ایت ) .(Plisetskaya, 2013هر دو کشور بر ایاس
کموزرها هویهی و اظام باور خود ،اقشها جهاای برا خویش قائال هساهند و هار یاک
خود را تافهها جدا از بافت اظام جهاای دااسهه و مثمور درااداخهن اظمی که تول دکنندر منااف
و ارزش ها مد اظر خود در اظام ب نالملل ایت ،میدااند .افزایش ی ایتها مداخلهورایااه
هر یک در خارج دور و یا خارج ازدیک ی دیگر وضع ت روابط را در حالت تانشکم از قارار
)1. Sphere of Influence (SOI
2. America's Backyard
3. Russia's Backyard
4. Russian Manifest Destiny
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دادر و حهی بعضاً منهج به مداخله اظامی میاماید .امواهها بارز از این وضاع ت در حاوزر
کمری ا مت ن و در حوزر قتقاز و کی ا م ااه قابل رصد ایت.

ج .روندشناسی تحول تنشهای هویتمدار در روابط روسیه و آمریکا
با پایا معارضات دورر جنگ یرد ،فروپاشی ی ایی و هویهی ات اد جماه ر شورو و از م ا
رفهن این بازیگر تواز بخش ،در یایه اظام تکقطبای ،ی ایاتهاا ی جااباهورایاااه ایاامت
مه در زم نه بروز ب شهر یافهه و روی رد کفند و عمل رد مداخلهورایااه این کشاور در قباا
منایق ووااوو رواد فزایندرا به خود ورفت .درک هژموا اک و اگارش مداخلاهورایاااه در
دورر حاکم ت بوش پدر ،کل نهو  ،بوش پسر و اوباما به اقسام ووااوو و با روشها مساهق م
و غ رمسهق م ادامه یافت و ایامت مه در هموارر روی ه را به عنوا بازیگر چالشور اگریست.
ورچه در برخی مقای هم ار ها تاکه ی و کوتارمدت باروز اماود اماا تقریبااً در قایباه
ایناد مربوط به ی ایت خارجی ایامت مه در ،روی ه به مثاباه کشاور غ رمهعاار

و ا از بعضااً

تهدید قلمداد و معرفی شدر و تغ ر بن ادینی در خطاوط کلای ی ایات ایاامت مه ادر در قباا
روی ه مشاهدر امیشود .این رواد تا کنو ادامه داشهه و در کخرین یند امن ت ملی ایامت مه در
در فوریه  ۷7۴5پاازدر مرتبه اام روی ه ت رار شدر و در ی زدر ماورد ک بار اقاش چالشاگر ایان
کشور تثک د وردیدر ایت ) .(NSS, 2015 Febاز این رو ،به رغم برخی فراز و اش بها موجاود
می توا ادعا امود پس از فروپاشی شورو  ،اوعی همگوای در درک اخبگاا ی ایات خاارجی
ایامت مه در در قبا روی ه وجود داشهه ایت ).(Bowker & Cameron, 2014

مای ل مک فا  ،یت ر پ ش ن کمری ا در روی ه ا ز در کهاب خود «قدرت و هد  :ی ایات
ایامت مه در کمری ا در قبا روی ه پس از جنگ یرد» معهقد ایت فاراز و اشا ب در رواباط
روی ه و ایامت مه در ،ب شهر مهثیر از یر

روس و ت ومت داخلی کشور روی ه بودر ایات

( .)McFaul & Goldgeier, 2003: 16ایایااً در برریای تانش در رواباط مسا و -واشانگهن
ی ایت خارجی روی ه ،وضع ت مهغ ر مساهقل و ی ایات خاارجی کمری اا ،وضاع ت مهغ ار
وابسهه را داشهه ایت .یر

کمری ایی ورچه منتعل ا ست و ابه ار عملهایی را به خارج دادر،

اما در غالب موارد مهثیر از وضع ت بییبات و مهغ ر حاکم بر ی ایاتهاا یار

روس باودر
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ایت .به عنوا مثا  ،حاکم ت کتالاه کورایا وضاع ت هم اار و حاکم ات اورایا اورایا
وضع ت تقابل را در روابط دوجاابه رقم زدر ایت .از این رو ،مطالعه تغ ر وضاع ت در مهغ ار
مسهقل ،راروشا ادراک عم قتر وضع ت حاکم بر روابط دوجاابه ایت.
در ادامه ،ابهدا به شرح مجمل وضع ت وذار در رویا ه پساشاوور پرداخهاه و یاپس باه
واکاو تغ رات ی ایی ااشی از چرخشها هویهی در یاخهار حاکم هی روی ه و تثی ر ک بار
روابط دوجاابه مس و -واشنگهن خواه م پرداخت.
هما وواه که اشارر شد ،دریت ع س شرایط وجود یبات اسبی در ادراک اخبگا ی ایت
خارجی ایامت مه در در قبا روی ه ،شرایط ااشی از فروپاشی ،بر ی پارچگی دیهگار ی ایت
خارجی روی ه کیار بن ادینی اهاد و ی ایت خارجی در روی ه را با کشتهگی و بییبااتی مواجاه
امود .کشتهگی و اابساماای حاصل از وذار از شرایط پ ش ن به وضع ت جدید بر تمامی اجازا و
ارکا حاکم هی در روی ه تثی ر وذاردر بود .با فروپاشی اظم پ شا ن و از دیات رفاهن اتوریهاه
واحد در عرصه ی ایت داخلی ،وتهما ها مخهلتی در قبا تنظ م روابط با دا ا خاارج -باه
ا و عام -و ایامت مه در -به ا و خا

 -ظهاور اماود .فروپاشای ات ااد جمااه ر شاورو

چواا زلزله ی ایی -اجهمااعی در تماام شالو ی ایات داخلای و خاارجی ،تجلای یافهاه و
ب را کفرینی امودر بود .ایجاد ابهام در اظام ارزشای جدیاد و ااطبااراااپاذیر عاجال اف اار
عمومی با شرایط اوین ،اوعی تزلز در اظام هنجار و یاخهما باور غالاب در زیریااخت
هویهی جامعه روی ه به وجود کوردر بود .این کشتهگی وقوع اوعی «ب را هویات» ۴در جامعاه
روی ه را رقم زدر بود که تثی ر ک بر اخبگا تصم میاز در حوزر ی ایت خارجی ا ز ملموس
و قابل دریافت بود .برخای م ققا ن ایان دورر را باه دورر واذار یاای ودرامات ک در عرصاه
ی ایت خارجی روی ه تعب ر امودراااد؛ دوررا کاه در ک ی ایات خاارجیِ زخمایِ رویا ه
درو ر پایخوویی به «معما هویت» تازر ایت (.)Piontkovsky, 2006: V
در این شرایط وذار ،هویت ها مهعاارا وواااوو مهرصاد ارائاه الگاو خاود بارا
پرکرد وضع ت خأل بوداد و کموزرها مهنوعی از جمله «اوروکتالاه سم»« ،۷اوروای اا سم»،۴
۴. Identity Crisis
۷. Euroatlantism

خاستگاه هویتی تنش در روابط روسیه و آمریکا و ...ـــــــــــــــــــــــــــــــ 211

«ایالوورایی»« ،تمد ورایی»« ،موازاه قوا»« ،قدرت بزرگ» و ااواع «ملایورایای» در ادب اات
ی ایی روی ه یرح شد و هر یک روشها و تجویزها خود را برا مواجهه با دا ا جدید
ارائه داداد (پریماکو  .)۴۹۳۴ ،هر یک از این م اتب ف ر تعلقات هویهی خا

داشاهه و

به یور کلی در دامنه ی تی با دو یو ادغام در فرکیندها غربی یا ی ایت اگاار باه شارر
قرار داشهند .در ادامه به تب ن رواد حاکم ت این هویتها بعضاً مهعارا در روی ه و تثی ر
ک بر کاهش یا افزایش تنش در روابط روی ه -ایامت مه در خواه م پرداخت.

 .2حاکمیت هویتهای اوروآتالنتیک و پیگیری الگوی همگرایی و تنشزدایی
هما وواه که پ شهر اشارر شد ،روشنت را ل برا در روی ه مقاومت ها اظار در برابار
کموزر هویهی غالب یعنی فرهنگ ایهقال یلبی و ریالت ورایی ،در روی ه داشهه ااد که باه
جریا مداف «غرب ورایی» ۷مشهوراد .این جریا ت رکاتی را ذیل عنوا جنبش «زاپاادای
چسهوا» ۹به معنا لزوم ادغام در فرهنگ و یبک زادوی غربی تلاوریزر اماودر باود .ایان
ا له ف ر  ،در یو تاریخ ،با زیریاخت هویهی روی ه چندا ینخ هی اداشات و ماورد
اقبا عمومی قرار اگرفهه بود ،اما در شرایط حقارت ها ااشی از ب را ها ااههایی دهاه
هشهاد م الد  ،ش ست ی ایتها بی پشاهوااه اقهصااد و مواضا مخاصامهجویاااه و
کاهاووا سهی اظام کموا سهی این ا له روشنت ر مجا یرح مواض در ابهدا دهه اود را
یافت و اف ار عمومی در روی ه برا م ک و کزمو هویهی تاازر اسابت باه ایان وارور
کوچک ،اقبا اسبی اشا داد .هسهه اصلی اادیشه اوروکتالاه سم را وازارر هاایی همچاو
لزوم ادغام در فرکیندها و هنجارها اظام ها غربی ،اصرار بر اتخاذ ی ایت

« تنش زدایی »۱

در عرصه ی ایت خارجی ،تثک د بر « اهادورایی ب نالمللی» 5به جاا یارمایه واذار بار
۴. Eurasianism
۷. Westernism
۹. За́падничество
)۱. Detent (разрядка
)5. International Institutionalism (Международный Институционализм
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ات ادیه ها م دود منطقه ا  ،تثک د بر شباهت ها روی ه با غرب به جا ایجاد اتلال

با

کشورها فق ر ،تثک د بر ااگارر « وابسهگی مهقابل» ۴باه جاا الگوهاا اقهصااد درو زا و
تجویز رفورم سام ماذهبی و پلورال سام ی ایای باه جاا تمرکزورایای تشا ل مای داد
( .)Piontkovsky, 2006 ;Engelstein, 2009
امایندر اصلی این وتهما  ،کادرر کوزیر  ۷اول ن وزیر امور خارجه روی ه پساشورو بود.
کوزیرو

مهرصد کاهش تنشها با جها خارج شاد .در دورر او ایاالوورایا حاوزر باله اک

مورد حمایت قرار اگرفهند .جمهور ها پساشورو به حا خود واوذار شاداد و حاکم ات
اوکراین بر شبهجزیرر کریمه به ریم ت شناخهه شد .بر مبنا اادیشه اوروکتالاه سم رویا ه ااه
تنها اباید رابطها مهخاصم با ااتو میداشت ،بل ه باید باه ایان یاازما مایپ ویات .در دورر
مزبور روی ه به یاازما هم اار و امن ات اروپاا مل اق شاد و هم اار هاا خاود را باا
یازما ها ب نالمللی اظ ر ات ادیه اروپا ،وارور هتات و یاازما هم اار هاا اقهصااد و
تویعه افزایش داد (پریماکو « .)۷3 :۴۹۳۴ ،دکهارین همبساهگی دموکرات اک» در ایان مقطا
کموزر حاکم بر ی ایت خارجی روی ه بود و رار اجاات رویا ه را ااه در رودرویای بل اه در
جلب اظر و همبسهگی با غرب جسهجو میامود ).(Molchanov, 2002
این در حالی بود که ی ایت کال ایامت مه در در قبا روی ه ،تغ ر ماهو ا افهه باود و
کاروزارا ی ایت خارجی کمری ا ،با اگرشی م هایاااه و ااه خاوشبا ن باه تعریاق برخای
پروژرها هم ار مشهرک اقدام اموداد .در این فرصات تااریخی هم اار باا رق اب ،درک
رئال سهی حاکم بر کاب نه بوش پدر ،کااو توجه خود را معطو

به کااهش تاوا بازداراادوی

روی ه و خل یالح اتمی چهار بازو ک یعنی پایگارها مسهقر در خاک روی ه و پایگارها
اوکراین ،بالروس و قزاقسها امود ( .)Sigal, 2000: 232بر هم ن مبنا ،بوش پ شانهاد مالقاات
با یلهس ن را دادر و در ژوئن  ۴۳۳۷رئ س جمهور روی ه را مجاب به پذیرش کاهش تسل ات
هسهها امود (ب ل نگهو  .)۹۷ :۴۹35 ،به تعب ر مک فا و ولدو ر ،ی ایت ایاامت مه ادر در قباا
روی ه دهه اود ،همچنا از الگو مهار تبع ت میامود و ب م بازوشت ااهراای واال سام جهاا وینای
اجازر ریسک به ی ایهمدارا کمری ایی را امیداد ).(McFaul & Goldgeier, 2003
)۴. Interdependency (Bзаимозависимость
۷. Andrey Kozyrev
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از ایاان رو ،در ایااامت مه اادر همچنااا اگرشاای کااامالً م هاااط حاااکم بااود و بساا ار از
ایهراتژیستها کمری ایی با درک دق اق ماه ات وتهمااای حااکم بار هویات ملای رویا ه اگارا
بازوشت دیر یا زود اگرشها اای واال سهی و ااهراای واال ساهی از پاس فروپاشای ات ااد جمااه ر
شورو  ،در قالبهاایی جدیاد بودااد ) .(Odom & Dujarric, 1995; Ra’anan & Martin, 1995از
جمله این اادیشمندا زب گن و برژینس ی بود که بر هویت تمام تخوار و برو ورا حاکم بار ذائقاه
عمااومی در روی ا ه پافشااار ماایامااود ) .(Brzezinski, 1994دیم هاار ی ا مز ،۴چهاارر مشااهور
روسشناس در ایامت مه در و مشاور روییامصل ریچارد ا سو -که بعدها ا ز تویاط و باه
عنوا رئ س مرکز مطالعات ا سو منصوب شد ،-اظهار میداشت کاه جامعاه رویا ه رار خاود را
خواهد پ مود و ادغام در فرکیندها غربی را در اهایت بر اخواهد تافت .ی مز کاه ارتبااط ازدی ای
با اپوزیس و غربگرا و ا ز شخب بوریس یلهس ن داشت ،با تثک د بر اقش هویت در جامعاه رویا ه
معهقد بود امپراتور روی ه تولد دوبارر خواهد یافت:
«فروپاشاای دیااهگار کموا سااهی بااه معنااا خاتمااه هویاات اتوکرات ااک و یاانتهااا
امپرایور مابااه در جامعه روی ه ا ست .این هویت در قالبی او ،با شعارهایی بدی و رهبرااای
جدید ،دوبارر ظهور خواهد امود» (.)Simes, 1991–92: 61
در مقابل اگرش هویتورایااه ایامت مه در به اظام ی ایی روی ه و اتخااذ ی ایاتهاا
م هایااه ،م ایبه خوشب نااه ت م کوزیرو

به هم ار با ایامت مه در باعاث افاو تجرباه

اوروکتالاه سم در روی ه شد .با بروز چالشها ایایی در عرصه ی ایت خاارجی در اوایاط
دهه اود ،دولت بوریس یلهس ن مجبور به بازب نی و ارزیابی مجدد ی ایت خارجی خود شدر و
با برکنار کوزیر

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

منتصل شد ).(Kasymov, 2011
پروفسور کادر تس گاا و  ،تاریخاگار و پژوهشگر ارشد روابط ب نالملل معهقد ایت:
«تجربه عملی حاکم ت وتهما اهادورایی ب نالمللی و تانشزدایای باا غارب ،باا افازایش
منازعات اظامی در پ رامو و داخل روی ه مواجه شد .ا روها چچن از جاااب غارب ماورد
حمایت ضمنی قرار ورفهند .وسهرش ااتو به یو مرزها روی ه روز به روز افازایش یافات.
۴. Dimitri Simes
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اگرش شبهمخاصمهجویااه برخی جمهور ها یابق شورو اسبت باه رویا ه تشادید شاد.
شرایط بال ا ااوها به وضع ت شعلهور ری د ،به ا و که این وتهماا دیگار تاوا ارائاه
چشمااداز برا مواجهه با این وضاع ت را اداشات .ایاهراتژ کاال ایان ی اق مبنای بار
هم ار چندجاابه با غرب ،اقبها خود را امایا یاخت .در اه جه ،یایر م اتب ی ایات
خارجی جا این م هب را ورفهند» ).(Tsygankov, 1997: 250
وتهما هویت غربورا تنها دو یا یعنی از اوت  ۴۳۳۴تا دیامبر  ۴۳۳۷حاکم ت داشات.
ااهمخواای هویت غربورا با زیریاخت هاویهی دوریاه ز جامعاه رویا ه ،براهاافهن عماومی
شرایط حاصل از اظم ی جاابهورا موجود ،ااطبارااپذیر فرهنگی اف اار عماومی رویا ه باا
پذیرش فرادیهی قدرت هژمو و ا ز ااتواای روشنت را ل بارا در ادراک میاههاا پنهاا و
رئال سم تهاجمی حاکم بر ی ایت خارجی ایامت مه در به رغم وجود ی ایاتهاا اعالمایِ
تعاملی ،باعث شد این ا له روشنت ر مه مل ش ست شدر و توا ادامه زیست ی اییِ ب ش
از دو یا را ا ابد .بعدها ومدیم ر لوک ن ۴کوش د با تثی س «حزب» اقدام باه بازیاابی م ارا
کتالاه س م اماید که او ا ز موفق ابود.

 .1دوره حاکمیت هویتهای اوراسیانیست و پیگیری الگوی موازنه قوا
هما وواه که پ شهر مورد ب ث قرار ورفت ،ی ایت خارجی روی ه خصلت وتهماای و هویهی
داشهه و ریشه در ینتها ف ر  -فرهنگی عم ق در این یارزم ن دارد .پاس از وذشات دو
یا از حاکم ت جناح کتالاه کورا ،پ شب نی دیم هر ی م ز ،قارین صا ت از کب درکماد و
حاکم ت هویت ها عاریهی غربمدار در روی ه به درازا اپای د .به دمیل پا شوتهاه ،یلهسا ن
خود مجبور به تعدیل مواضعش شد و کاراوااق را به عنوا مشاور در امور ی ایات خاارجی
منصوب امود .کاراوااق که پ شهر به دکهرین مشهور او اشارر شد ،اگرشی م ااه را وارد ادب ات
ی ایی وقت امود .دکهرین او به تلویح خطوط حوزر اتوذ روی ه را مشخب اماودر و مجاوز
مداخله در این قلمرو را برا روی ه به ریم ت میشناخت .کاراواااق جهاا اگار ی ایای
اازواورایااه را برامیتافت و برا روی ه ایهقال عمل قائال باود .و در خصاو

یگاااگی

۴. Vladimir Lukin
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به خود ایت

هویت ملی روس معهقد ایت که روی ه دارا هویت و ژاه ک تمدای مخصو
و رار یگااه خود را خواهد پ مود ).(Karaganov, 2013

ی ی دیگر از چهررها تثی روذار در این برهه یوونی پریماکق ایت .او با برکنار کوزیرو ،
ی ا وزارت امور خارجه را باه دیات ورفات و تغ ارات بن اادین در ک ایجااد کارد .او از
چهررهاا مشاهور ماداف هویات ایاهقال ورایاااه رویا ه باودر و معهقاد باه لازوم خاتماه
«ی جاابهورایی» ۴کمری ام ور و تغ ر هندیه اظام ب نالملل به یو «چندجاابهورایی» ۷ایات.
پریماکو

به کموزرها بن ادین اوروای اا سم مهمایل بود ،مخالتت شدید با وساهرش اااتو باه

یمت شرر و حوزر اتوذ روی ه داشت و ملهزم به لزوم وساهرش هم اار هاا خاارجی باا
کشورها بلوک شرر یابق در رایها مناف روی ه بود ).(Heintz, 2015
او در هما یا ها «دکهرین موازاه» خود را با تثک د بر مثلث راهبرد روی ه ،چا ن و هناد در
رایها کاهش قدرت کنشور ایامت مه در ارائه داد ) .(Chandra, 2010در اگرش او ادغام
در فرکیندها اروپایی موجب حاش ها شد روی ه شدر و روی ه را درو ر مواا عدم مطابقت
هویهی با فرهنگ و تمد کتالتن ک خواهد امود (پریماکو  .)۶3 :۴۹۳۴ ،حضور افراد چاو
کاراوااق و پریماکو

به معنا خاتمه ی ایت اورکتالاه سهی و کغاز اگرشی تازر در ی ایات

خارجی روی ه بود .این افراد به هویت اوروکی اا سهی در روی ه ازدیکتر بوداد .به این ترت ب
بود که اوروکی اا سم مدر از ح ث اادیشه و هویت جایگزین اوروکتالاه سم شد.
اوروکی اا سم کالی ک ا ز مااند اوروکی اا سم مدر  ،در وضع ت دیال ه اک و بازتاابی در
پایخ به هویت مهاجم مهولد شدر بود ) .(Wiederkehr, 2007اوروای اا سم کالی ک در پایاخ
به هجمه هویت پا ترک سم امپرایور عثماای -که در قر اوزدهم م الد باه وجاود کمادر و
مهرصد ی پارچهیاز تمامی هویتها ترک در منایق قتقاز شمالی ،جنوبی ،کریمه و کیا ا
م ااه بود -ش ل ورفهه بود ).(Landau, 1995
اوروکی اا سم کالی ک مدعی هویت کامالً مسهقل روی ه از اروپا و فرهنگ غرب ایات و
در تنازع تام با فرهنگها ب گااه قرار دارد .اادیشمندا این ا له بعضاً با ایهناد به اظریه «قلب

۴. Unilatralism
۷. Multilateralism
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یرزم نی» ۴هالتورد م ندر ،روی ه و حوزر پ راموای ک (اوروکیا ا) را قلاب یارزم نی جهاا
می دااند که مبدأ بس ار از ت ومت در عرصه جهاای بودر ایات .از جملاه ایان اادیشامندا
روس میتوا به ا ال تروبهس ی ۷و ا اوم بردیاق ۹اشاارر اماود ) .(Jackson, 2003در
واق  ،در م را

هویهی اوروکی اا سم روی ه به عنوا دولت -ملت معماولی تریا م و تصاویر

اشدر ،بل ه «تمدای با رار مخصو

به خود» ۱دااسهه میشود که اباید با کشور مثل بریهاا ا یا

کلما مقایسه شود ،بل ه باید به عنوا هویهی همینگ کل تمد کتالاه ک به ک اگریسهه شاود
).(Shnirelman, 2009
اوروکی اا سم مدر هسهه ها متهومی اوروکی اا سم کالی ک را در بر ورفهه و تنها برخی
مالحظات عملورایااه را به ک میافزاید .اورکی اا سام اگرشای کاامالً «پادیاه ز» 5اسابت باه
هویتها به اصطالح «دور» ۶داشهه و ب شهرین تثک اد خاود را بار خاا

باودوی و ایاهقال

هویهی روی ه مهمرکز یاخهه ایت .از ایان رویات کاه در تضااد و تبااین قطعای باا اگارش
اوروکتالاه سم قرار دارد .این هویت پادیاه ز یبعااً ااوع رواباط رویا ه باا ایاامت مه ادر را
دیهخوش تنشها ایایی و بن ادین میاماید .ورچه اوروکی اا سم در ااطبار با کموا سم قرار
ادارد و هموارر رار یومی م ا کاپ هال سم و کموا سم را جسهجو میاماید ،اما در زاویه اگاهش
اسبت به هویتها دور و مهاجم ،اشهراکاتی با کموا سم ات اد جماه ر شورو مییابد.
بر ایاس اادیشه اوروکی اا سم مدر  ،باید اوعی تواز پراومات ک م ا شارر و غارب باه
وجود میکمد ،اما ت ه و توجه کااوای اوروکی اا سم حوزر کیا ا و همساایگا شارقی رویا ه
ایت.
ایامت مه در پس از کناررفهن کوزیرو

حدسهاا کواهاااه خاود را در حالات بالتعال

می دید و ت م جدید حاکم بر دیهگار ی ایت خارجی رویا ه را اماینادوا جدیاد امپراتاور
۴. Heartland Theory
۷. Nikolai Trubetskoi
۹. Nikolai Berdyaev
۱. A Civilization In Its Own Way
5. Antagonistic
۶. Other
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روی ه میپنداشت .در این مقط  ،ایامت مه در خطمشای یاابق خاود را باه صاورت جاد
پ گ ر میکرد و به تعب ر  ،تغ ر بن ادین در ک صورت اگرفهه بود (کریاواخ ژا ،ولوشان و و
اویهافق.)۴۴۱ :۴۹۲۶ ،
یب عی ایت با رو کار کمد هویتها روسورا و ملیورا در روی ه ش ا

روابط م ا

روی ه و ایامت مه در افزایش خواهاد یافات« .دکهارین کاراواااق» و «یاند تادب ر ی ایات
خارجی روی ه» در یا  ،۴۳۳۱دو امود ع نی از تغ ر مشی ی ایت خارجی رویا ه و اتخااذ
ی ایتها تهاجمی در قبا مداخلهورایی ایامت مه در بوداد .ب ل کل نهو در واکنش به ایان
دو ایهراتژ به غ رحقوقی بود ک ها و اقض برخی اصو حقور با نالملال از جملاه اصال
حقوقی عدم مداخله ایهناد امود ).(MacLean, 2006
در این دورر ی ایت خارجی روی ه بر م ور مخالتت با وساهرش اااتو باه شارر ،افازایش
هم ار ها اظامی -امن هی با رقبا ایامت مه در در شرر ،افزایش تمه دات اظاامی در منطقاه
حاش ه ازدیک برا مقابله با حضور ایامت مه در و تثک د بر جداییااپذیر جزایر کوریال باود.
ایامت مه در مهرصد تداومبخشی به الگو مهاار خاود باود و در ایان رایاها اقادام باه تویاعه
م اصرر ژئوپول ه ک روی ه امود .ال ار کشورها چک ،لهسها و مجاریها در یاا  ۴۳۳۲باه
ااتو مرزها ااتو را به همسایگی روی ه ریاادر و کرایش جدید را در م ایبات اظامی هار دو
یر ایجاد کرددر باود ( .)Tsygankov, 1997: 252-263ایان اقادام بارا اورایا اورایا قریناه
م

می برا ایبات یازادرابود تعامل ادعایی ایامت مه در با روی ه بود.
یک یا پس از ال ار یه کشور یادشدر به ااتو یعنای در یاا  ،۴۳۳3ایاامت مه ادر در

رایها تضع ق ات ادیهها منطقها حوزر مشهرک المنااف و تاواز بخشای باه یااخهارها
حامی روی ه در منطقه پ راموای این کشور ،اقدام باه تمه اد شارایط جهات تشا ل ات ادیاه
«ووام» ۴امود که مهش ل از کشورها ورجسها  ،اوکراین ،کذربایجا و مولداو بود .این اقدام
کمری ا ا از خشام مقاماات مسا و را برااگ خات و ب اا اه شادید ال نای عل اه ی ایاتهاا
مداخلهورایااه ایامت مه در از یو دفهر ریایت جمهور روی ه صادر شد .این کشورها کاه
بعدها ازب سها ا ز به ک ها افزودر شد ،تبادیل باه باازیگرا یاارو ر شادر تویاط غارب در
)۴. GUAM (Georgia, Ukraine, Azerbaijan, and Moldova
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ت ومت منطقها شداد که برخی در روی ه ک ها را «م ورها شرارت عل اه رویا ه» ۴لقاب
دادرااد ) .(Kommersant, 2005رواد تشدید تنش در روابط روی ه و ایامت مه ادر همچناا
حالت تصاعد خود را یی میامود .جد ترین کشام ش در ایان دورر باه یاا  ۴۳۳۳بااز
میوردد .ااتو ت ت رهبر ایامت مه در ،وارد مداخلاه اظاامی در یووساالو شاد .بمباارا
بلگراد تویط ااتو بدو مجوز شورا امن ت یازما ملل ،در مار مارس یا  ۴۳۳۳کغااز شاد.
پس از مدتی یازما ملل به عنوا «مداخله بشردویهااه» در ایان عمل اات مشاارکت اماود .از
هما کغاز ،مس و ،بمبارا یووسالو را اقدامی تهاجمی تلقی امود و اول ن واکنش روی ه باه
این اقدام ،لغو حضور ریمی روی ه در اشست یازما ملل تویط اخستوزیر وقت «یاووونی
پریماکو » و پس از ک تعل ق هم ار ها با ااتو بود .شایا توجه ایت که ایاامت مه ادر در
دورر کل نهو تنها به ت قق الگو مهار از یریاق بهاررو ار از ابزارهاا مارتبط باا ی ایات
خارجی اکهتا انمودر و ایهراتژ فشار از داخل را با م وریات راهبارد «دموکرایاییااز » در
دیهور کار قرارداد .مخایب ن این پروژر وابسهگا به جناح ف ر اروکتالاه سم ،احزاب رایهگرا
چااو یااابالکو ،برخاای یااازما هااا مااردماهاااد و ...بوداااد .بعضاای از کاااروزارا پااروژر
دموکرایی یاز  ،اهادهایی چو «بن اد اعااه ملی برا دموکرایی» ۷و «کژاااس ایاامت مه ادر
برا تویعه ب نالملل» ۹بوداد که فعال تها کش ار و پنها در جامعاه مادای رویا ه داشاهند
( .)MacLean, 2006بعدها یعنی پس از قائلها که در ااهخابات ریایات جمهاور پاوت ن در
یا  ۷7۴۷به بهااه تقلب به وجود کمد ،فعال تها این دو یازما در روی ه تعل ق شد.

 .1حاکمیت هویتهای نئواوراسیانیستی و پیگیری الگوی رقابت -همکاری
الواورای اا سم ۱قرائت بهروز از هویت ریشاه دار اورای اا سام در دهاه ااود ایات کاه جاماه
عملورایااه به تن امودر و با اگرشی م افظهکارااه ،ضمن عدم اتخاذ مواض مهصلب اسبت به
)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
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اروپا ،بر این مبنا ش ل ورفهه که روی ه باید هویت خویش را بازیافهه و با ضرب کهنگ جدیاد
در پی اح ا قدرت بزرگ و از دیت رفهه پ ش ن باشد .بس ار از م قق ن در روی ه معهقداد
با رو کار کمد پوت ن ،تغل

وتهما ملیورایی رویی و بازوشت به هویات پ شا ن رویا ه

بزرگ مسائلی بوداد کاه مهاثیر از ایادرهاا و ارزشهاا الواورای اا ساهی مهولاد شادر بودااد
) .(Szaszdi, 2008تثک اد بار شاخصاههاا ژئاوپله ی کاه بار ایااس ک  ،رویا ه در کاااو
م ورهایی همچو م ور کشورها اورای ایی ،م ور قرابتها اااوزیر جغراف اایی -تمادای
حوزر اردتودوکس -ایالم -بودیسم و پ ما ها منطقها شرقی قرار ورفهه ،هسهه اصالی ایان
وتهما را تش ل میدهد و پوت ن ا ز از ح ث ا ور ادراک کرایش قدرت در عرصاه جهااای و
اوع جها اگر ی ایی ،مسهق م و غ رمسهق م ،مهثیر از این کموزر ایت ).(Laruelle, 2009
ایوا دم دو  ،به عنوا ی ی از چهررها شاخب فرهنگای تا م پاوت ن و رئا س بخاش
ایدئولوژ کم هه مرکز حزب روی ه واحد -حزبای کاه مؤیاس ک شاخب پاوت ن ایات-
صراحهاً اظهار امودر که این حزب دارا ورایشها و تعلقاات اظار و ایادئولوژیک باه ایادر
الواورای اا سم ایت ).(Umland, 2008
برخی از پژوهشورا معهقداد الواورای اا سم یی یک فرکیند تبدیل به وتهماا غالاب در
اادیشه حزب روی ه واحد و بخشها وسهردرا از جامعه رویا ه شادر کاه ریشاه در ایادر
ات اد اورای ایی ،دکهرین دموکرایی رویی یورکو  ،اتخاذ ی ایتهاا ما هنپریاهااه اظ ار
پذیرش دکهرین کاراوااق و همگرایی دولت با کماوزرهاا اله ااتی کل ساا ارتاودوکس دارد
) .(Pryce, 2013ی ی از تلوریس نها ایروذار و زادر در این کموزر هویهی ،ال سااادر دووا ن
ایت .او از افراد بس ار ازدیک به پریماکق بود که با رو کار کماد پاوت ن وارد حلقاه افاراد
ازدیک به پوت ن شد (.)Mankoff, 2009: 67
مطابق الواورای اا سم ،روی ه و غارب باه رهبار ایاامت مه ادر ،در اهایات یراوشاهی
مخاصمه کم ز خواهند داشت ،چراکه اظامها ارزشی -هاویهی یاازشااپاذیر دارااد

(Dugin,

) .2000بر این ایاس ،منازعه برا مثموریتها جهااای رویا ه باه اتماام اریا در و رویا ه
همچنا یالیهدار مبارزر عل ه حاکم ت اوبورژواز ت ات رهبار ایاامت مه ادر قارار دارد.
دوو ن معهقد ایت روی ه همچنا مواجه با هویت «دور» یعنی ایامت مه ادر ایات کاه بایاد
تتور جهاای این دور را براهابد .بر ایاس این اگارش ،رویا ه در ارزشهاا ل بارا منهضام
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اخواهد وردید و باید در برابر کتالاه س م و ا ز وسهرش اتوذ ژئوپل ه ک ایامت مه در ،موضعی
تهاجمی اما واق ب نااه و عمل اتی داشهه باشد.
به یور کلی ،از اوایل ریایت جمهور پوت ن ،روی ه ایهراتژ «رهایی از تعهد به غارب و
عدم مشارکت در اظم هژموا ک غرب» را دابا امودر ایات .ت اومت داخلای و خاارجی در
ت وین هویت جدید روی ه مؤیر بودر ایت .به عبارتی ،ت ومت ب نالمللای از جملاه وساهرش
ااتو به شرر و تالش اوم افظهکارا برا افزایش ش ا در قدرت ایاامت مه ادر و رویا ه،
ی جاابهوراییها ایامت مه در در زم نۀ پ ما کاهش یالحهاا ایاهراتژیک و جناگ عل اه
عرار ،موجب تقویت هویت جدید روی ه شدر ایت .این هویت جدیاد در رویا ه از حمایات
عم ق و وسهردر اجهماعی ا ز برخوردار ایت (.)Toft, 2004: 24
رو کار کمد پاوت ن در یاا  ۷777ما الد و ش سات رقباا اورایا اورا یانهی و
ایالوورایش در تقال کسب کریی ریایت جمهور کشور ،اخسه ن اشااهها یمبل ک از
کاهش تثی روذار وتهما ها پ ش ن بر ی ایت خاارجی رویا ه در دورر پاس از یلهسا ن
ایت .در اخسه ن دورر ریایت جمهور پوت ن که از یاا  ۷777کغااز شاد ،ترج اات و
اولویتها اورای اورایی ینهی در ی ایت خارجی روی ه کمراگ و کتالاه کورایی هرچاه
ب شهر به حاش ه راادر شد .ورچه در اول ن دورر ریایات جمهاور پاوت ن جهاا اظاارروار
هم ار روی ه با ایامت مه در در جنگ عل ه یالبا افغااسها بود ،اما ایان هم اار هاا بار
ایاس اورای اورایی و یا کتالاه کورایی ایهوار ابود ،بل ه امود از ی ایاتهاا جدیاد و
برکیند از ت ومت هویت دروای روی ه بوداد .در دوم ن دورر ریایت جمهور پوت ن کاه
از  ۷77۱تا  ۷773به یو ااجام د ،روی ه ب ش از چهار یا پا شتار از ک از غارب فاصاله
ورفت .در فاصله  ۷773تا  ۷7۴۷که مددو

رئ س جمهور روی ه باود ،پاوت ن در جایگاار

اخستوزیر پراتوذ باقی مااد تا این ه دور بارر در  ۷7۴۷به ریایت جمهور کشور بروزیدر
شد .حزب روی ه واحد مبهنی بر م افظه کار و عملورایی مسههر در الواورای اا سم مجدداً
هم ار با غرب و ی ایت جدید اوباما با اام ی ایت بازیابی روابط مویوم به «ریست» ۴را
کزمود ،اما در اهایت این الگو ا ز با ش ست مواجه شد .مجموع ی ایت خارجی رویا ه در
۴. Reset
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یو دهۀ وذشهه ب ش از کا ه برکیند شخص ت پوت ن باشد ،مهثیر از ت و هویهی رویا ه در
دورر پس از جنگ یرد ایت (.)Kent, 2013: 124
الواورای اا سم بر ی ایت خارجی روی ه در خصو
وذاشهه ایت .در خصو
در این خصو

مساائل مخهلاق با ن المللای تاثی ر

ب را یوریه ،مس و با شمار بس ار از ابه ارها ایاامت مه ادر

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

واق  ،ازاع بر یر یوریه ب ااگر رقابت دیدوارها مهتاوت دربارة مسائلی همچاو تغ ار اظام
جهاای ،مسائل ژئوپل ه ی و بعضاً حقور بشر ،ایهتادر از زور و مسلول ت ک ایت.
در پ واد با ب را اوکراین ا ز حضور ایامت مه در در خارج ازدیک برا روی ه به معنا
اا ار موقع ت روی ه به عنوا قدرت بزرگ و در تضاد قطعی با هویت الواورای اا سهی حااکم
ایت .تلوریس نها الواورای اا سم در این مقوله رأیا ورود امودر و به پوت ن پ شانهاد ال اار
کریمه را داداد ).(Newman, 2014
بر ایاس این هویت ،روی ه دیت کم یک قادرت بازرگ منطقاها ایات کاه مایتواااد
قدرتش را در خارج ازدیک به امایش بگذارد .به عنوا مثاا  ،حملاه باه اویاه ا جناوبی در
 ۷773اشااها از یک قدرت بزرگ بود .در واق  ،ال ار کریمه ا ز پایخی ایت که روی ه یی
دو دهۀ وذشهه از ک برا حتاظت از اتوذش در ایالتها خارج از حوزة داخلی روی ه و در
رایها ایبات خود به عنوا یک قدرت بزرگ ایهتادر کردر ایت.
در مجموع باید وتت پوت ن ورچه در ابهدا حاکم ت ،شرایط پ گ ر الگاو هم اار -
رقابت را رقم زد ،اما پس از تجرب ات ووااوو یی پاازدر یا  ،در اهایت ،در وضاع ت بسا ار
بغراج قرار ورفهه و تنشها با تشدید ت ریمها اقهصاد از ااح اه ایاامت مه ادر و ات ادیاه
اروپا و ااسداد برخی روابط ی ایی پس از ب را اوکراین به اوج خود ری د.

د .تأثیر تنش در روابط روسیه و آمریکا بر منافع و اهداف ایران
تنش در روابط روی ه و ایامت مه در ،واجد خایهگار ها هویهی ایت و شباهت یاخهار
با تنش ها مقطعای و ی ایای موجاود در رواباط دو باازیگر معماو در عرصاه منایابات
ب ن المللی ادارد .ریشه این مسلله در وارایش ریاالت وارا و مثموریاتم اور جهااای و در
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زیریاخت هویهی حاکم بر جها اگر ی ایی این دو کشور قابل ررو ر ایات .جمهاور
ایالمی ایرا ا ز که به عنوا بازیگر مسهقل در عرصه اظام ب ن الملل پاس از ااقاالب ۴۹5۲
در دورا جنگ یرد مهولد شد ،ضمن پافشار بر عدم تعلق به دو جنااح حااکم در عرصاه
منازعات جهاای ،اگرشها ریالت م ور و هویتورایااه را با شعار « اه شرقی و اه غربای»
در جها اگر ی ایی خود مورد اظر قرار داد (دهقاای ف روزکباد  .)۴۹3۲ ،این چاارچوب
اظر با اهایجی عملی اظ ر پ گ ر ی ایت ااهراای واال سم ااقالب ایالمی در قالب صادور
الگو ااقالب و ا ز حمایت از مسهضعت ن جهاا در برابار اظاام هاا مساهبد شارروارا و
غربورا ،همرار بود.
به یب  ،این عدم تعهد و اگرش واورایااه که حاصل تباین و تضاد هویهی حاکم بود ،باعاث
بروز اوعی تنش در رواباط ایارا  -کمری اا و ایارا  -شاورو مایشاد .اح اا هویاتهاا
ایالمخواهااه و پذیرش وتهما یالثی که ام ا تسر به با ش از  57کشاور در حاوزر جهاا
ایالم را داشت ،میتوااست تبدیل به عاملی برا تغ ر کرایش اظام موجاود شاود کاه هار دو
بلوک به شدت از ک اعراا داشهند .مشاهدر میشود که در مسلله جنگ ایرا و عارار ااوعی
اشهراک دوفاکهو در مواض رهبرا دو بلوک به وجود کمدر ،ایامت مه ادر حمایاتهاایی را از
رژیم بعث به عمل کورد و ات اد جماه ر شورو ا ز از مه د ینهی خاود یعنای رژیام صادام
دیت ا ش د.
این وضع ت با ازدیکترشد به فروپاشی ات اد جماه ر شورو باا تغ ارات و اویااااتی
همرار شد و در اهایت با وقوع فروپاشی ،حالت دورووااها باه خاود ورفات .رویا ه ورچاه
هویت جها ورایااه خود را داشت ،اما تبدیل به بازیگر ورش سهها شدر بود که در مقام عمال
توا کنشور پ شا ن را اداشات .مهقاابالً ایاامت مه ادر تبادیل باه قادرت ی جااباهوارا،
تمام تخوار و ی هتاز شدر بود که اظم جدید جهااای را باا داع اه فراوساهر هویاتهاا
کاپ هال سهی و ل برا دموکرات ک به یو اظام تاکقطبای و یلسالهمراتبای باه پا ش مایبارد.
جمهور ایالمی ایرا در این ابرد هویهی ترج ح مایداد بارا تعادیل و فروکایاهن مواضا
ی جاابه ایامت مه در ،اوعی هم ار با رقبا تضع قشدر این کشور به یور تاکه ی داشاهه
باشد که به موجب ک اومً ضریب ااطبار پذیر و قدرت ماااور جمهاور ایاالمی ایارا در
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منایبات اظام ب ن الملل افزایش یافهه و ظرف ت تثم ن مناف ملی و امن هی ک تقویت شود و یاا اً
از ام ااات رقبا ایامت مه در برا تضع ق حضور و اتوذ منطقها این کشور بهاررباردار
اماید .مشاهدر میشود که مبهنی بر هم ن ااگارر ،جمهاور ایاالمی ایارا حهای در قضاایایی
مااند ب را چچن و قررباغ ا ز ورود جد -به مااند مسائل فلسط ن -اداشهه و حهی در برخی
مقای مهرصد ایتا اقش به عنوا م اااجی مایشاود .ایان اارمش تااکه ی منبعاث از درک
راهبرد رهبرا جمهور ایالمی ایرا از ا ور مواجهه با ایامت مه در به عنوا مظهر تاام و
بالتعل هویت مهعارا چالشور و راهبرد ایت.
ا هه مهم در خصو

روابط جمهور ایالمی ایرا و فدرایا و رویا ه ایان ایات کاه

هموارر عامل ب ن المللی در روابط دوجاابه ایرا و روی ه اقش داشهه و از این پس ا از رواباط
دو کشور را ت ت تثی ر قرار خواهد داد .با عنایت به ماه ت برورفهاه از وتهماا هاا هاویهی،
تمایالت ایهراتژیک و پ واد ژئوپل ه ک دو کشور با منایبات قدرتها جهاای ،روابط ایرا و
روی ه برا تمام بازیگرا عرصه روابط ب ن الملل بس ار بااهم ت ایت و خوار ااخوار الزامااتی
اظ ر حضور بازیگر یوم در روابط دوجاابه ،ماه ت ترک بی روابط و وجود مرزها اااوشاهه را
به همرار دارد ).(Шенк, 2012
رو کار کمد هویت الواورای اا سام و تغلا

وتهماا هاا ایاهقال خواهاااه موجباات

افزایش تنش م ا روی ه و ایامت مه در را فراهم کوردر و به صورت خودکار باعاث افازایش
همگرایی م ا روی ه و جمهور ایالمی ایرا میشود .به عنوا مثا  ،باا ااهخااب پاوت ن در
یا  ۷777به عنوا رئ س جمهور جدید روی ه ،یاه یاند و دکهارین مهام اظاامی ،امن های و
ی ایت خارجی در این کشور تصویب شد که تتاوتها مااهو ایان ایاناد –باه خصاو
دکهرین اظامی -با ماوارد قبلای ک ب اااگر بازتعااریق اگاارهاا رویای اسابت موضاوعات
ب نالمللی در کغاز هزارر یوم بود .در دکهرین اظامی جدید ،روسها بر این موضوع تثک د کردر
بوداد که از همه ابزارها هسهها و غ رهسهها برا رویاارویی باا تهدیادهاا بهارر خواهناد
ورفت .چن ن فضا رقابهی از یو روسها که با دیدار پوت ن از هند ،چ ن ،کوبا و کرر شمالی
همرار شد ،به افزایش ش ا ها در روابط روی ه و ایامت مه در ااجام د .تثی ر ایان مسالله در
روابط جمهور ایالمی ایرا و روی ه لغو قرارداد وور -چرااومردین باه یاور یاکیرفاه از
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یو روس ها بود .این قرارداد با کمری ایی ها برا م دودیت هم ار هاا فنای -اظاامی باا
ایرا به امضا ری در بود.
دریت بالع س ،در مقطعی که برخی هویتها کم خهاه کاه تق اد یااخهار کمهار باه
الواورای اا سم داشت ،در روی ه حاکم ت یافت ،شاهد افزایش واوراییها در روابط رویا ه و
جمهور ایالمی ایرا بودرایم .به عنوا مثا  ،در مقطعی که ی ایت «ریست» در دیاهور کاار
مدودیق -اوباما قرار ورفت و از عمق تنشها در روابط روی ه و ایاامت مه ادر کایاهه شاد،
برخی واورایی ها در روابط روی ه و جمهور ایالمی ایرا افزایش یافت کاه اموااه ع نای و
عملی ک عدم ت ویل یامااه پدافند اس ۹77-و رأ به قطعناماه اظاام ت اریمهاا فراو ار
 ۴۳۷۳بود ) .(Mattox, 2011شایا توجه ایات کاه باا ش سات ی ایات ریسات و افازایش
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
و ،...روابط ایرا  -روی ه بهبود یافت و شاهد امضاا قارارداد تهااتر اتهای ،قارارداد احادا
ا رووار جدید در بوشهر و لغو ممنوع ت اریا یامااه پدافند اس ۹77-به ایرا بودیم.
بارزترین جلور ب نالمللیشد روابط ایرا و روی ه در یا ها اخ ر ،در روابط هسهها دو
کشور امود یافهه ایت .از کغاز این هم ار ها در یا  ۴۳۳5فشارها مهعدد از یو ایامت
مه در و برخی از دیگر قدرتها برا قط این هم ار ها بر روی ه وارد شدر و برا یا ها
مهماد روی ه ی ی از بازخوایتشوادوا در پروادر هسهها ایرا بود ).(Katcher, 2009
کمری ا ،جمهور ایالمی ایرا را تهدید هویتپایاه دااساهه کاه باا تعاامالت و ماذاکرات
ی ایی ام ا مهار بن ادین ک اامم ن ایت .از این رو ،هموارر این کشور را چالشی دائمی بارا
خود قلمداد امودر و در ایناد راهبرد مخهلق منهشرشدر از یو دولت کمری ا ا از ایان مسالله
کش ارا مورد اشارر قرار میو رد .به عنوا مثاا  ،در کخارین وازارش بارکورد تهدیادات جهااای
 ۷7۴5منهشرشدر تویط دولت ایامت مه در ،جمهور ایالمی ایرا تهدید مساهمر و پایاا بارا
مناف بلندمدت ایامت مه در تری م میشود (.)Worldwide Threat Assessment , 2015: 14
ایامت مه در در مواجهه با روی ه ا ز بزرگترین عامل واورایی را مسلله هویات مهجاز
روی ه از اظام جهاای میدااد .ال ساادر ورشباو ،یت ر ایبق ایامت مه ادر در مسا و در ایان

خاستگاه هویتی تنش در روابط روسیه و آمریکا و ...ـــــــــــــــــــــــــــــــ 294

خصو

معهقد ایت« :بزرگترین مش ل در رواباط ایاامت مه ادر و رویا ه« ،شا ا هاا

ارزشی» هسهند که ماا پ شرو تالش ها دیپلمات ک و عملی ی ایای بارا بریار شاد
اخهال ها میشود»

).(Sestanovkh, 2008

از یو دیگر ایامت مه در کمری ا ،هم ار ها جمهور ایالمی ایارا و رویا ه را باه
عنوا دو هویت در تعارا با اظام فرهنگای و هاویهی ایاامت مه ادر ،مااا جاد بار یار
ی ایتها خود در منطقه میب ند و به هم ن دل ل تالشها خاود را بارا ایجااد خدشاه در
هم ار ها دو کشور مهمرکز کردر ایت .این ی ایت کمری ا باه ویاژر پاس از افازایش اقاش
دریا خزر در تثم ن امن ت اارژ در عرصه ب نالمللی و در یطح اروپا و تاالش کمری اا بارا
احدا خط لوله واز به منظور کاهش وابسهگی از واز روی ه ،برا دوریاخهن تهرا و مس و از
ی دیگر تشدید شدر ایت .ایایاً پس از فروپاشی ات اد جماه ر شورو  ،کمری ا یعی کرد اقش
خود را به عنوا بازیگر مهم در روابط جمهور ایالمی ایرا و روی ه حت کند ،به ا و کاه
از یا  ۴۳۳۱به بعد ،ی ایت کمری ا بر مهار همزما روی ه و جمهور ایالمی ایارا ایاهوار
شد .در این رایها ،کمری ا در تمام کشورها ایهقال یافهه از ات اد جماه ر شاورو  ،اماینادوی
ی ایی افههاح امود و با یرمایهوذار ها ی ایی و علمی -تبل غاتی وسهردر ،تالش خاود را در
جهت اتوذ ی ایی در این جمهور ها به کار بست .کمری ا برا پ شبرد اهادا خاود حهای از
اهادها ب نالمللی اظ ر یازما ملل ،صندور ب نالمللی پو  ،کنترااس امن ت و هم ار اروپا،
ات ادیه اروپا و ااتو ا ز بهرر بس ار ورفت (رو .)۲3-۲5 :۴۹3۹ ،
بر ایاس این ره افت هویهی و درک راهبرد  ،رهبرا دو کشاور ایارا و رویا ه مهرصاد
یرح ریز ااواعی از تشریک مساعی میباشند .اظهاارات کیات ا العظمای خامناها در ایان
خصو

قابل تثمل ایت« :جمهور ایالمی ایرا از وسهرش روابط با روی ه در همه زم نه ها

ایهقبا می کند و معهقد ایت ظرف ت وسهرش روابط دو کشور ب ش از حاد کناوای ایات .دو
کشور می توااند دو شریک م مل در زم نه ها ی ایی ،اقهصاد  ،منطقها و ب نالمللی باشند...
روابط ما با روی ه روابط خوبی ایت .روسها به خوبی میدااند اور در ایارا دولات یرفادار
کمری ا بر یر کار بود ،چه به روزشا میکمد .ما مناف مشهرکی با ک ها داریم؛ در کی ا م اااه،
در خاورم ااه و در خود این منطقه مناف مشهرکی با ک ها داریم ...هما وواه کاه وجاود ایارا
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مسهقل به ات روی ه ایت ،وجود روی ه مقهدر هم به ات ایرا ایت( »...مقام معظام رهبار ،
۴۹۳۱؛ ۴۹3۶؛  .)۴۹35ومدیم ر پوت ن ،رئ س جمهور روی ه ا ز در خصو

روابط دوجاابه

با جمهور ایالمی ایرا معهقد ایت« :مناف ملت روی ه در وجود ایرا قو و مؤیر در عرصاه
ب ن المللی اهتهه ایت و مس و در خصو

هم ار ها خود با تهرا ه چ م ادودیهی قائال

ا ست و در حا و کیندر بدو ه چ تردید در این مس ر حرکت خواهد کرد ...تهرا و مس و
شرکایی قدیمی هسهند و همچنا می توااند بی توجه به تنش ها ب نالمللی به این رابطه ازدیک
ادامه دهند» (پوت ن۴۹۳۱ ،؛  .)۴۹3۶شایا توجه کا ه در ادب ات ی ایی الواورای اا سم موارد
اظ ر «م ور ات اد تهرا -مس و» و «ایرا به عنوا مه د کل د » وجاود دارد .بار ایااس ایان
اگرش ،ایرا می توااد شریک قابل ایم ناای برا روی ه تلقی شود که قابل ات تعریاق منااف
مشهرک راهبرد دارد ( .)Дугин, 1999: 341اگرش ااهراای واال سهی کموزر الواورای اا سام از
ح ث ماهو ا ز تتاوتهایی با اگرش ااهراای واال سم شورو در مواجهه با دیان ایاالم دارد.
تلوریس نها الواورای اا سم ایالم را جزء میهجزا و بخش معهنابهی از قلمرو روی ه و حاوزر
اورای ا دااسهه ،ک را به ریم ت میشنایند و حهی بعضاً بار اشاهراکات قرائات ارتاودوکس از
دین مس ح (ع) و ایالم ا ز پافشار میامایند .الواورای اا سم معهقد ایت باید اوعی شاراکت
م ا مس

ت ارتودوکس و ایالم در رایها همافزایی معنو و همزیسهی ب نامدیاای فاراهم

کید ) .(Peunova, 2012; Дугин, 1999الواورای اا سم ریشه تروریسم را در وساهرش اادیشاه
وهاب سم دااسهه و معهقد ایت ایالم ینهی و معهد ه چواار مناهج باه خشاوات اشادر ایات
( .)Pryce, 2013: 35در ع ن حا  ،تتاوت اگرش ماهو الواورای اا سام باه ایاالم شا عی و
تت ک قرائت ک از ایالم وهابی ا ز زم نههایی برا تعریق حوزر هم اار مشاهرک فاراهم
میکورد.
این مسلله باعث شدر ه چوار روابط یعود  -روی ه به حد قابال قباو اریاد و هماوارر
اوعی چالش در این روابط وجود داشهه باشد .البهه ،با عنایت به واکنشیباود ی ایات رویا ه
در قبا کشورها و مسائل خاورم ااه ،منایبات راهبرد یعود  -کمری اا ا از باعاث افازایش
ش ا

م ا یعود و روی ه و اقبا روی ه اسبت به جمهور ایالمی ایرا شدر ایت.

خاستگاه هویتی تنش در روابط روسیه و آمریکا و ...ـــــــــــــــــــــــــــــــ 212

نتیجهگیری
هما وواه که ال ساادر وات در اظریه اجهماعی ی ایت ب ن الملل بر اقش اظام معناایی حااکم
بر اظام ی ایی و ا ز تثی ر زیریاخت ها هویهی بار یاامااه ترج اات در ی ایات خاارجی
کشورها تثک د می اماید ،هویت برو ورا ،تویعه م ور و ریالت ورا ا از در اظاام اجهمااعی دو
کشور روی ه و کمری ا ،جلور ی ایی خود را در عرصه ی ایت خارجی این کشورها به تماماه
به منصه ظهور ریاادر و در ادوار تاریخی ووااوو در قالبها مخهلق مهجلی اماودر ایات.
تنش در روابط روی ه و ایامت مه ادر دارا خصالت هاویهی -شاناخهی ایات و از ماه ات
برو ورا و درک تویعهم ور این دو اظام ی ایی از ی ایت خارجی اشثت مای و ارد .هار دو
کشور بر ایاس کموزر ها هویهی و اظام باور خود ،اقش ها جهاای برا خویش قائلاااد و
خود را تافهها جدا از بافت اظام جهاای دااسهه و مثمور درااداخهن اظمی که تول دکنندر منااف
و ارزش ها مد اظر خود در اظام ب ن الملل ایت ،می دااند .افزایش ی ایت ها مداخله ورایااه
هر یک در حوزر ها اتوذ ی دیگر ،وضع ت روابط را در حالت تانش کم از قارار دادر و حهای
بعضاً منهج به مداخله اظامی میاماید.
اظام هویهی حاکم بر ی ایت خارجی ایامت مه در پس از بروز ت اومت جناگ جهااای
دوم تغ ر بن ادین ا افهه و ورچه ی ایت خارجی این کشور با فراز و اش بهایی همارار باودر،
اما می توا ادعا امود که اوعی از همگوای در ماه ت با ن الملال وارا و هژموا اک ک هماوارر
وجود داشهه و اش الی از تداوم در ادراک اخبگا ی ایات خاارجی ایاامت مه ادر باه ا او
خا

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

اخبگا ی ایت خارجی ایامت مه در در قبا روی ه ،شرایط ااشای از فروپاشای ،بار هویات
ی پارچه دیهگار ی ایت خارجی روی ه کیار بن ادینی اهاد و ک را با کشتهگی و بییباتی مواجاه
امود .کشتهگی و اابساماای حاصل از وذار از هویت پ ش ن به هویت جدید ،بر تماامی اجازا
ارکا حاکم ت در روی ه تثی روذار بود .وتهما ها مخهلتی در قبا تنظا م رواباط باا دا اا
خارج -به ا و عام -و ایامت مه در -به ا و خا

 -ظهور امود .ایجاد ابهام در اظام ارزشای

جدید و ااطبار ااپذیر عاجل اف ار عمومی با شرایط اوین ،اوعی تزلاز در اظاام هنجاار و
یاخهما باور غالب در زیریاخت هویهی جامعه روی ه باه وجاود کورد .تاثی ر ایان ب ارا
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هویهی در جامعه روی ه بر اخبگا تصم م یاز در حوزر ی ایت خارجی ا از ملماوس و قابال
دریافت

بود.

در این شرایط وذار ،هویتها مهعاارا و وواااوو مهرصاد ارائاه الگاو خاود بارا
پرکرد وضع ت خأل بوداد و کموزرها مهنوعی از جملاه «اوروکتالاه سام»« ،اوروکی اا سام»،
«ایالوورایی» ،و «الواورای اا سم» در ادب ات ی ایی روی ه یارح شاد و هار یاک روشهاا و
تجویزها خود را برا مواجهه با دا ا جدید ارائاه دادااد .جاز دورر کوتاار دویاالها کاه
اوروکتالا سم در روی ه مورد کزمو قرار ورفت ،یایر پارادایم ها هویهی در تقابل باا ایاامت
مه در قرار داشههااد و هر یک با غلظت ها ووااوو بار حجام تانشهاا در رواباط دوجااباه
افزودرااد .در مقایعی از دورر حاکم ت الواورای اا سم کاه وارایش هاا عمال ورایاااه حااکم
وردیدر ،پارر ا از موارد هم ار ها مقطعی با ایامت مه در یراحی شدر ،اما در اهایت ایان
هم ار ها دیر اپای در و واورایی ها رواد تصاعد خود را یی امودر ایات ،باه ا او کاه
پس از ب را اوکراین و اشغا شبهجزیرر کریمه ،این تنشها برا اول ن بار پس از جنگ یرد
به اوج خود ری در ایت.
جمهور ایالمی ایرا ا ز که پس از ااقالب  ۴۹5۲در دورا جنگ یرد مهولد شد ،ضمن
پافشار بر عدم تعلق به دو جناح حاکم در عرصه منازعات جهاای ،اگرشها ریالتم ور
و هویتورایااه را با شعار «اه شرقی و اه غربی» در جها اگر ی ایی خود مطمح اظر قرار
داد .با فروپاشی ات اد جماه ر شورو ی ی از هویتها مهاجم فروریخت و در ازا ک ،
ایامت مه در ی ایتها ی جاابهورایااه و ی هتازااه خود را در جها تثب ت امود.
با توجه به تضادها

ی ایی ااشی از تباین هویهی روی ه و ایامت مه در و تضع ق

هویتها مهعارا شرقی ،جمهور ایالمی ایرا در این ابرد هویهی ترج ح دادر در رایها
تعدیل و فروکایهن مواض ی جاابه ایامت مه در ،اوعی هم ار با رقبا تضع قشدر این
کشور به یور تاکه ی داشهه باشد که به موجب ک  ،اومً ضریب ااطبارپذیر و قدرت مااور
جمهور ایالمی ایرا در منایبات اظام ب نالملل افزایش یافهه ،ظرف ت تثم ن مناف ملی و ا ز
امن هی ک تضم ن شود و یاا اً از ام ااات رقبا ایامت مه در برا تضع ق حضور و اتوذ
منطقها این کشور بهرربردار اماید.
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