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  چکیده
 یخارج استیس يریگپرسش بر جهت نیبه ا هیروس يهاپاسخ .است "شیخو یِستیک" کهنِ مشغول پاسخ به پرسشِ دل هیروس

 استیس یو اهداف اصل یمل تین بر سر هو، مناظره کهيشورو ریجماهاتحاد یپس از فروپاش. گذاشته است ریثأکشور ت
 يهابه تالش روفینمودند با کوزیوصف م برالیخود را ل تیکه هو ینخبگان ،1992در . دگرباره شدت گرفت هیروس یخارج

به  انیگراایو اوراس انیاسالوگرا ياز سو، اما وستندیغرب در جهان پ یبه اقتصاد بازار آزاد و هژمون هیروس وستنیپ يبرا نیلتسی
با . شد رییخوش تغ دست هیروس یخارج استیس انیگراایها از قدرت و رشد اوراسبرالیل خروجبا  جهیدر نت .شدند کشیدهچالش 

بلکه بر  ییاگرایو نه اوراس ییگراخود را نه بر اساس غرب تیهوکه  شد یمتجل ياهینو روس ةآغاز هزارو در  1990 ۀده انیپا
 گریبار د کی هیروس یخارج استیس يریگ جهت بدین ترتیب،. کند تعریف می هیروس لیاص ای یعیطب تیهو يایاساس اح

هاي هویتی درونی بر سیاست خارجی روسیه ثیر مناظرهأت ینییپژوهش با روش تب نیدر ا. شد کالیراد راتییخوش تغ دست
ه نگارنده یفرض ند؟ا داشته هیروس یخارج استیس ندآیبر فر يریثأچه ت یتیهو يهاهیاست که ال آنپرسش  .بررسی شده است

به  زیمتما یپاسخ، لیاص ییگرا هیو روس ییاگرای، اوراسییاسالوگرا ،ییگراکیآتالنت یتیهو يهاهیکدام از الره"ست که  این
شده  هیروس یخارج استیمتفاوت در س ییهاهستیبا يریگ شکلسبب  ،اساس غلبه هرکدام نیداده و بر ا هیروس یستیپرسش ک
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  مقدمه
 هیروس تیاساس هو نیبر ا؛ دارد یالمللنیب ۀها در عرص کننده بر رفتار آننییتع يریثأها تدولتتیهو

رسمی امپراتوري روسیه  گیري شکلاز زمان . کشور بوده است نیا یخارج استیثر بر سؤم یهمواره عامل
خود  فها در تعریروس. است شدهمواجه  »شیخو یستیک«با پرسش بزرگ  هیروس ،1721در سال 

 ،خواهند بازي کنندالمللی میبین ۀکه چه نقشی در صحن طه با اینهستند و در راب »که« که درخصوص این
 يهايریگ جهتها داده شده بر پرسش نیکه به ا ییهااند و پاسخبزرگ مواجه بوده ییهاهمیشه با پرسش

 ،یمذهب يها نیی، آيتبار نژاد ،یخیتجارب تار .داشته است هکنندنییتع یراتیثأت هیروس یخارج استیس
از  شیبا غرب، در امتداد ب زیتما ای، تشابه یافتگی توسعهسطح  ،یاسیس يهايدئولوژیا ،یکیتیژئوپل تیوضع

  .استبوده شیخو تیپاسخ به پرسش از هو يجوو جستدر  هیگذشته منابع رجوع روس ةسه سد
 بسط یمتنوع یو مذهب ينژاد بیبا ترک ییهانیو به سرزم یافتگسترش  هیسرو يورتاز قرن هفدهم امپرا

 فیمذهب ارتدوکس تعر ۀیبر پا به سبک پیشین را شیخو تیتوانست هویگر نمید هیلذا روس ،پیدا کرد
اسالو و  ریغ ينژاد يتبارها ةرندیگتر بود که در برعیوس ياهیاز روس دیجد يریتصو ییگراایاوراس .دینما

 يدئولوژیا ۀتحت غلب، 1991تا  1917پس از انقالب اکتبر  .شدیم همارتدوکس  ریغ یبمذه يهانییآ
زوال  .قرار داده بود یابرقدرت گاهیو جا یستیالیسوس يهادهیرا بر ا شیخو تیمسکو نقش و هو ،یستیکمون
در و  کرده یتیهو يهاخوش اغتشاش را دست هیباره روس دگر یابرقدرت گاهیازدست رفتن جا و سمیکمون

 یبا فروپاش دیگر، به عبارت .در جهان افتاده است شیخو گاهیجا يجوو جستفکر به  هیروسنتیجه 
 انیسه جر ۀشاهد غلب هدور نیشده است که در ا یانتقال ةدور کیوارد  هیروس یخارج استیس يشورور

- هیروس و 1990ۀ دهدوم  ۀمیندر طول  گرایی ییای، اوراس1990 ۀده نخست ۀمیدر طول ن ییگراکیآتالنت

 ان،یسه جر نیه با اهدر مواج. میهست بر سیاست خارجی این کشور  تا کنون 2000از  لیاص ییگرا
 ندیآر فرغالب بي هاکردیهمواره رو شودکهیمحسوب م يانتقاد کردیرو کیبه عنوان  ییاسالوگرا

 رییگذار در تغریثأانتقاد قرار داده و از عوامل ت مورد یمختلف زمان يهارا در برهه هیروس یخارج استیس
 .شودیمحسوب م هیروس یخارج استیس

 نینو تیو ظهور هو هیروس یمل تیهو یدرون يهاست که مناظرها بر آن یسعحاضر در پژوهش     
راستا  نیهم در. ردیقرار گ یمورد بررس، دارند هیروس یخارج استیسکه بر  یراتیثأو ت لیاص ییگرا هیروس

 استیس ندیآبر فر يریثأچه ت یتیهو يهاهیپرسش است که ال نیبه ا ییگو مقاله پاسخ نیا یهدف اصل
 ،ییگراکیآتالنت یتیهو يهاهیکدام از الره: است که نیپژوهش ا هیداشته است؟ فرض هیروس یخارج
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 نیداده و بر ا هیروس یستیبه پرسش ک زیمتما یپاسخ لیاص ییگرا هیو روس ییاگرای، اوراسییاسالوگرا
  .شده است هیروس یخارج استیمتفاوت در س ییهاهستیبا يریگ شکلسبب  ،اساس غلبه هرکدام

  پژوهش  پیشینۀ -1
 ایو  زیمتما يایهر کدام از زوا و انجام شده است متعددي يهاپژوهش هیروس یخارج استیس ۀنیزم در
حوزه اشاره خواهد  نیپرداخته اند که در ادامه به چند اثر برجسته در ا هیروس یخارج استیبه س یمشابه

زمان دو  هم ،»هیوسر یخارج استیو س تیهو: یخارج استیس یاجتماع نیتکو«تدهوف در کتاب  .شد
 ییگرانیوکرده است که نشان دهد تک یسع ییاز سو ؛برده است شیرا پ ی خودمهم پژوهش ۀدغدغ

 یبه بررس گرید ییو از سو ،را دارد یالمللنیامور ب نییتب ییالملل توانا نیروابط ب رشتۀدر  ياهیعنوان نظر هب
برجسته  ياثر تدهوف اثر نیا .داشته است ومسک یخارج استیبر س یدرون تیکه هو پرداخته یراتیثأت

 ةی دورمحدود شده و به بررس نیلتسی ةدور انیتا پا نیپس از درگذشت استال یزمان ةاما به دور ،است
و درك  انهیگرا تکوین يهاهینظر نییتب ییمشغول توانا دل يزیاز هر چ شیعالوه ب هب و نپرداخته نیپوت
 ).  Hopf, 2002( است هیروس تیهو

قدرت  استیبازگشت س: هیروس یخارج استیس«مانکوف در کتاب  يجفر گرید ۀبرجست اثر کی در
 االتیبا اروپا، ا هیروس ةدیچیکنش پ یبه بررس ،است دهیط انتشارات رومن به چاپ رسکه توس ،»بزرگ

پس  ةه در دوریباور است که روس نیمانکوف بر ا. پرداخته است گانشیو همسا ییایآس يمتحده، کشورها
بر اساس  هیروس استینموده و س يریگیقدرت بزرگ را پ تیوضع يایاح ياز جنگ سرد استراتژ

 و نپرداخته هیروس یدرون تیمانکوف به هو .قدرت بزرگ قابل درك است تیوضع يجوو جست
 دارند رگقدرت بز تیوضع فیتعر يبرا هیروس یتیهو يهاهیرا که هر کدام از ال يزیمتما يهاشاخص

  ). Mankoff, 2009( موده استنذکر ن
گذشته  ۀته که در دو دهپرداخ هایی بحران یکالوس به بررس ثیاد ،»پرتگاه ۀبر لب هیروس« درکتاب

است که پس از  یتیبحران هو ،کتاب کالوس یموضوع اصل .مسکو را به خود مشغول نموده است
مسکو بر اساس  يشورو ةکه در دور باور است نیبر ا سکالو. را فراگرفته است هیروسي شورو یفروپاش

 شیخو يبرقدرت را براا کیکه داشت، نقش  یو صنعت یتوان نظام زانیو م یستیالیسوس يدئولوژیا
 يشورو یاما پس از فروپاش .نمودیرفتار م یجهان استیس ۀدر عرص زیاساس ن نیا نموده بود و بر میترس
 هیروس يبرا یتیهو يهاو پرسش دینما میگاه خود را در جهان ترسینتوانسته است نقش و جا هیروس
و نه تنها به طور مشخص به گذشته است  ۀدو دهاز  شیب متعلق به اثر نیا .اندمانده یپاسخ باق بیچنان  هم
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 نیاز ا زینرا  هیروس یخارج استیس وگذشته نپرداخته  ۀدر دو ده هیروس یمل تیهو یدرون يهارهظمنا
 ).  Clowes, 2011( مسکو متمرکز است یتیبر بحران هو، بلکه ننموده حیمنظر تشر

 نیاست که در ا نیزادوخ .گ.اثر آ »یملو منافع  یخودآگاه :هیروس یخارج استیس« ،گریاثر د کی
 گاهیاشده و به ج ستهینگر یخیمنظر تار از هیروس تیهو يریگ شکلثر بر ؤعوامل م  مسألۀبه  کتاب صرفاً

کتاب توسط  نیا. تاکنون توجه نشده است 1991از  هیروس یخارج استیدر تحوالت س یتیهو يهامناظره
 . قرار گرفته است یبررس و قفقاز مورد نقد و يمرکز يایمطالعات آس ۀدر فصلنام یکرم ریجهانگ

اشاره کرد که توسط الهه » هیروس ونیو حکومت در فدراس استیس«توان به کتاب یم زین یمنابع فارس در
 پردازدیم هیروس یو اوضاع اجتماع یاسیساختار س یبه بررساین کتاب . استنگاشته شده  ییکوال

 »کیدر خارج نزد هیروس استیو س یمل تیهو«با عنوان  یکرم ریجهانگ ۀمقال اثر دیگر، .)1376،ییکوال(
رغم توجه به منابع  هب هااین پژوهش. و قفقاز منتشر شده است يمرکز يایالعات آسطم ۀکه در فصلناماست 

اند به نگاشته شده هیروس یخارج استیکه در خصوص س یآثار پژوهش ریهمچون سا ،هیروس سازتیهو
 ییگراهیروس تیهو يریگرخ داده و سبب شکل هیگذشته در درون روس ۀه در دو دهک یتیتحول هو

  . اندنپرداخته، شده است لیاص
   ییگرانیتکو: کیتئور چارچوب -2
است که رفتار  یالملل بین ستمیس کیاست که ساختار آنارش نیبر ا» الملل بین استیس ۀینظر«در  والتز    

شود که دولت ها فارغ از یموجب م یالمللنیب ستمیس کیار ساختار آنارشکند و فشیم نییواحدها را تع
). Waltz, 1979( باشند شتهالملل دا نیب استیمشابه در س يرفتار یهمگ شانتیهو ایو  یدرون يهایژگیو

 يقالاز ت ریها را ناگزدولت ،یبقا در آنارش زشیانگ یبه عبارت ایو  يدر واقع الزامات ساختار ،اساس نیبر ا
  ). 290ص ،1391گران،یو د لیبرچ( دینمایم کسانی يرفتار ۀقدرت به مثاب

 است یتیالملل واقع بین استیس کهکرده  هئرا ارا دگاهید نیوالتز ا يساختار سمیالرئ ۀیونت با نقد نظر     
 اتیدر ح ییمعنا يروهایو ن يماد يروهاین نیونت ب .ساخته و پرداخته شده است یکه به شکل اجتماع

 زیتم ییمعنا يروهایو ن يماد يروهاین نیکه بی باور است که هنگام نیشود و بر ایم لئقا زیتما یالملل بین
 تیواقع کی یاست که جهان اجتماع آنونت بر  .مییرا آغاز نما یاجتماع اتیح نییتب میتوانیم میشو لئقا

ساختار  ،اساس نیبر ا). 221، ص1384ونت، (قابل شناخت  در عین حال و يماد ریغ یتیاما واقع ،است
فرهنگ  کی ای ییمعنا تیواقع کیبلکه  ستین ریتغیو ال يماد تیواقع کی یالملل بین ستمیس کیآنارش
 يهاهر کدام از فرهنگ هغلب و ابدییم نیتکو یکانت ایو  ی، الکياز سه فرهنگ هابز یکی هکه به مثاباست

 نیبنابرا ).293، ص1391گران،یو د لیبرچ( ها خواهد داشتلتدو يمتفاوت برا ییامدهایپ یآنارش ۀگانسه
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هرکدام از  ۀاست که بسته به غلب ییو معنا یفرهنگ يادهیباشد پد يکه ماد از آن شیب یساختار آنارش
 يدر فرهنگ هابز). 351، ص1384 رزاده،یمش( خواهد داشت زیمتما ییهاگانه، منطق سه يهافرهنگ

هستند و  بیرق ۀبه مثاب گریکدی يها برادولت یشوند، در فرهنگ الکیم انستهد گریکدیها دشمنان دولت
به سه فرهنگ متفاوت از  جهبا تو. دوست هستند ۀبه مثاب گریکدی يها برادولت زین یدر فرهنگ کانت

 نیتر مهم ۀها به مثاباست که دولت آنبر  زین ییونت از سو .وجود دارد زین آنسه منطق متفاوت از  یآنارش
به  ؛است ددرون زا زیها نهستند و منافع دولت یاجتماع قاًیعم یگران الملل کنش بین استیدر س گرانیباز

است و  یاالذهاننیب یبلکه برآمده از معان ستیداده شده ن شیم و از پمسلّ يزیها چمعنا که منافع دولت نیا
و  لیبرچ( کنندیم رییتغ زیو منافع دولت ن هاتیارجح ندینمایم رییتغ یاالذهان بین یکه معان هگون همان

 ). 296ص، 1391گران،ید

الملل  بین استیس یاجتماع ۀینظر دارد،گونه که اذعان  آنالملل دارد و نیب استیس نییدر تب یونت سع    
 ،نشده است هئها ارا دولت یخارج استیدرك س يبرا کهاست  یالملل بین استیاز س انهیگرا تکوین ینییتب

از این . اند ونت را به کار بسته ییگرانیتکو هادولت یخارج استیس یبررس يگران برا پژوهشاما 
 نییلفه درتعؤم نیتر مهم تیهو. ابدییم نیتکو یخیاست که در بستر تار يزیها چدولت تیهوانداز،  چشم

گران  ها به عنوان کنشاست که دولت یتیخصوص تیهو ،يو دگاهیاز د. هاستدولت یخارج استیس
 یژگیو کی هویت دیگر، به عبارت. شودیم ها آن يو رفتار یزشیانگ التیموجد تما مند دارند و تین

خاص که به  یدر چهارچوب جهان گران از خود دارد و در فهم کنش شهیدر سطح واحد است که ر معنایی
-تیو ارجح کندمی فیرا تعر ها دولت "یستیک" تیهو .کندیم دایپ ناساخته شده است، مع یطور اجتماع

 یرونیآن رفتار ب یشود و در پیخوش تحول م ها دستدولت تیهو . دهدیها را شکل مها و منافع دولت
ونت، هر کدام از  دگاهیاز د).  326، ص1384ونت، ( دینمایم رییتغ زیها ندولت یخارج استیس ای

 ینیب پیشدهد و یشکل م یالمللنیا در نظام به دارند که به رفتار آن تیهو یالملل نوعنیدر نظام ب ها دولت
 ،ها شکل گرفتهتیهو گریو در تعامل با د خیکه در طول تار تیهو نیا. کندیم ریپذ ها را امکان رفتار آن

  ). 326 ، ص1384ونت، ( است یخارج استیس يهايریگ تصمیم ثر درؤم یعامل
اش یخارج استیآن بر س ریثأو ت هیروس یروند تیهو نیتکو یانداز به بررس چشمن یدرادامه از ا    

و  یخارج استیس يریگعامل مهم بر شکل کیبه عنوان  هیروس تیهو ،اساس نیا بر. پرداخته خواهد شد
 تیهو در واقع .کننده داشته استنییتع يریثأپس از جنگ سرد ت ةکشور در دور نیا یتیامن يهاياستراتژ

. دینمایم فیتعر یالملل بین ۀدولت را در عرص کی گاهیقش و جاو ن نییدولت را تع کی یستیک ،یدرون
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 یدرون تیهو. دهدیرا شکل م آن اتیحنموده و منافع و ترج فیدولت را تعر نیا یستیکهیروس تیهو
 فیموجب بازتعرو متحول  نگوناگون و در بستر زما عوامل ریثأو تحت ت ستین يو ابد یها ازلدولت

  . شود میها لتدو يهاحتیمنافع و ارج
   یمل تیهو يجوو در جست: هیروس یمل تیهو یدرون يهامناظره -3

 استیو س یرونینسبت به جهان ب هیبر نگرش نخبگان روس هیروس تیپرسش از هو ریپتر کب ةاز دور    
 کی هیروس تیگذشته هو يهادر طول سدههمچنین . )1392ار،یدهش( بوده است گذار ریثأکشور تی خارج

 هیروس تیهو ستمیدر سده ب .است متحول شده یرونیب ایو  یعوامل درون ریثأبوده که تحت ت ایوپ تیهو
 هیکهن در روس ياهبه سنت ینیها با بدبستیکمون .گرفتقرار سمیکمون ۀسال سلط 70 ریثأتحت ت

اما اسالوگراها دارند،  هیگذشته روس يهادر مورد سنت نانهیبدب ینگرش زیها نبرالیل یاز طرف. ستندینگر یم
در  یخیتار يهاسنت). Hopf, 2002, pp. 53-64(کنند یمی باشکوه تلق یراثیرا م هیکهن روس يهاسنت
 ایازاروپا تا آس هیروس ییایاسالو، مذهب ارتدوکس و گسترش جغرافریاسالو و غي نژادهاي  شی،گراهیروس

وجوه  هیروس تیهو فیتعار. اندبوده هیروس تیاز هو یگوناگون يهافیظهور تعر يبرا یهمواره منابع
از  یهر چند برخ ،کنندیم فیقدرت بزرگ توص کیرا  هیروس یهمگ فیتعار نیا .هم دارند یمشترک
 قیعم ییهاشهیر ییهادهیا نیچن ی،خارج استیدر چارچوب س. کهن دارند ییهاشهیر فیتعار نیوجوه ا
و کشورشان را  یها خودشان را روساز روس ياریاگر چه بس. دارند هیروس ییایو جغراف یتمدن تیدر هو

تصور و  شیگذشته خو تیاز هو یرا بخش يشورو ریها اتحاد جماه اما در پس ذهن آن ،دانند می هیروس
 زیها نروس ۀجامع از ییهابخش. )Legvold, 2001, p.112( دانندیکس موتمدن ارتد ةندیرا نما هیروس

 لیقا هیروس يبرا یقیتلف تیهو کیخوانند و یم ییایاوراس يکشور زیو کشورشان را ن ییایسراخود را او
 یتیهو يهاپرسشي شورو یاز فروپاش پسدر ادامه این روند  ).36 ص ،1385 ،یو کرم ییسنا( هستند

-اسالو، حس راثی، مییهمتای، پرسش از بیتمدن گاهیه بر سر جارمناظ. برجسته شدند هیدر روسمجدداً 

  ). 38 ص ،1385 نگتون،یلیب( استشده  یاسینخبگان س شیگرا زیموجب تما یی،گراایوراسبودن و ا ییاروپا
 يبند میعوامل تقس نیتر از مهم یکیعنوان  هب یتیهوهاي  و موضوع تیازهو پرسش نیلتسی ةدور در
 شد لیکشور تبد یخارج استیس يریگ جهتبر سر  داریکشمکش پا يبرا یظاهر و به منبع هیروس ۀجامع

)Hopf, 2002, pp.53-61 .(کشور و  یخارج استیدر خصوص سدر مسکو  در بدو فروپاشی شوروي
پس از آن،  .)Gorodetsky, 2013,p.80( وجود نداشت یاجماع یالمللنیب طیدر مح هیروس يفرارو ریمس

 استیو س تیرا در خصوص هو ها دگاهید نیتر برجسته ییگراواسال و ییگرایا، اوراسییگراکیتالنتآ
 دیجد یتیهو ۀیال کی ویکم، ستیاول قرن ب ۀده لیاز اوا). 1391 ماکف،یپر( ندکرد هئارا هیروس یجخار
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سیاست خارجی متمایزي نسبت  این دیدگاه هویتی .قائل است لیاص تیهو کی هیروس يظاهر شده که برا
  .است براي کشور ترسیم کرده 90 ۀبه ده

  هاي سیاست خارجیو بایسته ) ها برالیل (ییگراکیآتالنت یتیهو دگاهید -4
از تمدن  یئرا جز هیروس انیگرا کیآتالنت .است هیروس تیهو یدرون يهاهیاز ال یکی ییگرا کیآتالنت
 یغرب ياروپا يو کشورها هیمشترك روس يها بر اصول و ارزش ،ییگراودانند و در تضاد با اسالیغرب م

در  .برجسته کرده است هیروس ياروپا را برا تیاهم یدر طول سه قرن گذشته عوامل مختلف .کنندیم دیکأت
غرب اروپا، بر  يهابا قدرت هیمشترك روس يهابر ارزش دیکأگراها عالوه بر تکیتالنتآ ،راستا نیهم
 ,Legvold( کنندیم دیکأت هیروس ترشیب ۀوسعت يبرا یغرب ياروپا يهابا دولت هیروس ییگرا هم تیاهم

2001, p.62 .(است و  یاز تمدن غرب يکرد که عضو تیتقو هیتصور را در روس نیا يشورو یفروپاش
فکران،  از روشن یگروه .غرب اروپا دارد یصنعت يهادولت ریبا سا یمشترک يها ثاقیاصول و م

آندره  .دارند هیروس تیهو ازي تصور نیچن هیروس مداراناستیس وی فرهنگ اقشار نگاران، روزنامه
معتقدان  نیتر برجستهاز  یکی ،)1992تا دسامبر  1991اوت ( هیروس ر خارجهامو ریوز نخستین ،روفیکوز

  ).Legvold, 2007, pp.73-81( طرز تفکر بود نیا به
 یتیهو دگاهی، د1990 ۀدر ده نیلتسی سیبور يجمهور استیر ۀسال 8اول دوران  ۀمین در

 هیال نیرا بر اساس ا هیکه روس هایی مقام. بود هیروس یخارج استیس ةکنندنییتع عنصر ییگرا کیآتالنت
 نیا وستنیپ ردر ام لیتسه هیروس یخارج استیس ۀفیوظ نیتر که مهم داشتند باورکردند میدرك  یتیهو

- یکار م نیالبته ا .اروپا با اقتصاد بازار است عیوس ةدر غرب قار کیدمکرات يکشور به باشگاه کشورها

. رفتیپذیبه ناتو انجام م مثالً هیروس وستنیدر پ زیآمضیر تبعگونه فشا برابر و بدون هر يمبنا کیبا  ستیبا
 نیمعتقد بود که ا هیروس .اروپا شروع کرد تیو امن يبه سازمان همکار وستنیرا با پ مسیر نیا هیروس

 يهمکار هیروس. دینما نیآرام تضم انوسیاق ۀوستک در کران يرا از ونکوور تا والد تیتواند امنیم سازمان
و توسعه و گروه هفت  ياقتصاد يهاياروپا، سازمان همکار ۀیگراها با اتحادغرب ةدر دورخود را 

 هیگراها باور داشتند که بهتر است روسکیآتالنت ،گریاز طرف د). 38ص ،1391، ماکفیپر( گسترش داد
 ،دشدن میخوانده  کینزد ۀسابق که خارج يجامانده از شورو به يهايخود را در جمهور يهاتیفعال

غرب به  يآن عدم وفادار نیتر مکه مه یتحوالت جهان تیبا واقع یخوان بر اثر نبود هم .کاهش دهد
انشعاب  تفکر نیا هواداران در، داده بودند نیبه مقامات کرمل يشورو یبود که در آستانه فروپاش یاتتعهد

آنان معتقد : فورین کوزطرفدارا -1 ؛شدند میگراها به دو دسته تقس کیآتالنت بدین ترتیب،. داد يرو
خود معتقد بود  روفیکوز .ستیتمام و کمال با غرب متصور ن يجز همکار هب هیروس يبرا یبودند که راه
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مضر  هیروس ياند، براشناخته شده »يتک ز«عنوان  هب کایکه در نگاه آمر ییباکشورها يکه هرگونه همکار
 تیبر هو يدیکأاقدام ت نیا ،طفره رفت رانیقت اامور خارجه و ریبارها از مالقات با وز روفیکوز .است
تعامل  کیتوان عالوه بر داشتن یبودند که م یدسته مدع نیا: برالیل مداراناستیس -2 .بود هیروس ییاروپا

 داشت يروابط عاد زیمستقل مشترك المنافع ن يباکشورها ،یشمال يکایمرآبا غرب قاره اروپا و  یمدن
)Crow, 1992, p.28  .(  

 »گرید«با  يهمکار يسو هرا ب هیروس روفیکوزة در دور نیبر کرمل ییگرا کیآتالنت ۀغلب راتیثأت
و جورج  نیلتسی نیب 1992از جمله در مالقات ژوئن  .دادیسوق م یشمال يکایآمر ویی اروپا يکشورها

درون ). 32ص ،1385نگتون،یلیب( رفتیپذ ياهسته يهاکاهش سالح يبوش را برا شنهادیپ نیلتسی بوش،
مخالفان در . برخاستند نیلتسی سیبور يهااستیشدت به مخالفت با س هگراها بیها و ملستیمارکس هیروس

. کرد ناتوانو دوما را  ستادیدر برابر مخالفان ا نیلتسیاما  اشتند،د اریها را در اختیغالب کرس تیدوما اکثر
 هیکرد و روس ییشناسا يشورو ریاتحاد جماه نیعنوان جانش هرا ب هیپس از آن سازمان ملل متحد روس

سابق  يشورو ياهسته يهاحفاظت از سالح تیولؤکسب و مس تیامن يرا در شورا يشورو یمئدا یکرس
 31در . ) Lynch, 2001, pp.7-31( رفتیپذ یخارج يرا در کشورها يشورو کیپلماتید يهایندگیو نما

 يایاز دن یبخش یستیقدرت بزرگ با تیحفظ وضع يبرا هیاعالم کرد که روس فوریکوز ،1992مارس 
 ,MacFarlane( گفت می کایمرآو  یغرب يبه اروپا هیروس وستنیپ ضرورت از او .باشد یصنعت ۀشرفتیپ

2002 (.   
 يهامتحده و اروپا بر اساس ارزش االتیبا ا يبه گسترش همکار هیکه روس داشت دیکأت فوریکوز

اظهار داشت که  1992 يجوال 15در  نیلتسی ،روفیبا کوز ییسو در هم .مشترك چشم دوخته است
به  ،نیکه عالوه بر ا گفت اما در ادامه .دروپا را در دستور کار ندارو ا کایمرآبا  یدشمن استیس هیروس
. کردبرقرار خواهد  هیو ترک رانی، ایجنوب ة، کرن، ژاپنیبا چ یکیشرق باز خواهد گشت و روابط نزد يسو

ثر از أمت کهروست  هبا آن روب یخارج استیس ۀدر عرص هیاست که روس ییمعما تجلی نیسلتیاظهارات  نیا
و مواضع  اظهارات).  Aron,1998, pp.78-83( است یمخالف درون يها دگاهیو انتقاد د یتیهو يهامناظره

 تیوضع يایاح یدر پ يشورو ریاتحاد جماه یضمن ترك نقش ابرقدرت هیداد که روسینشان م فوریکوز
 ,Kapsteinand Mastanduno( است یغرب ۀشرفتیپ يهادولت ياستانداردها و ارهایبر اساس مع هیروس

1999, pp.218–60(.    
   ییگراایبه اوراس ییگرا کیگذار از آتالنتیندآفر - 4-1
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 يهابر سنت دیکأبا ت انیگرا ملیو  افتی يترشیکاران شدت بها و محافظهبرالیل ةمناظر 1992بهار  در
 فیروو کوز نیلتسیو  تیحما یابرقدرت جهان کیعنوان  هب هیروس ياز بازساز يو امپراتور يذشته تزارگ

ها از  آن .)Bazhanov, 1999, p.28(قرار دادند  دشدت مورد انتقا هبودند ب یبرالیل هاي شیگرا يرا که دارا
کشور  ینظام نیو توان سهمگ اي هسته يهاسالح هیبر پا هیروس یکردند که نقش ابرقدرتیانتقاد م نیلتسی

منحصر  يکشور هیها باور داشتند که روس آندر واقع  ). Legvold, 2001, pp.62-57( را ترك کرده است
عالوه بر  .متحده باشد االتیا ای یغرب ياروپا يهادر صدد جذب تجارب دولت یستیفرد است و نبا هب

  . دادندرا مورد انتقاد قرار  روفیو کوز نیلتسی یخارج استیس زین انیگراایگرا، اوراسیکاران ملمحافظه
نمودند و با یبرجسته م ییپاو ارو ییایآس هویت از یقیعنوان تلف هرا ب هیروس يوندیپ تیهو يهاهیالها  آن

شدند  لئقا هیروس يبرا یخیتار تیولؤمس کی هیفرد روس همنحصر ب يهایژگیو بر دیکأت
)Light,2001,pp.87-89 (. شیگرا هیکه روس اینعبارت بود از  انیگراایاوراس دیکأمورد ت يهافهلؤم 

از  هیروسهمچنین  ،ی استعظمت روح کی يراکه سکوالر باشد دا از آن شیب وکس دارد وارتد یمذهب
را به  نیلتسی انیگراایاوراس). Drezner, 2001( فرد در جهان دارد همنحصر ب یگاهیجا یکیلحاظ ژئوپلت

 ستیبایم هیها باور داشتند که روس آن .دادندگسترش روابط با غرب مورد سرزنش قرار تمرکز بر  علت
با  نیلتسیو  روفیبود که کوز یدر حال نیا ي کند،ریگیپ یالمللنیب ۀچند جانبه را در عرص یاستیس

از  یشرا به بخ هیو در صدد بودند که روس يریگیرا پ انهیگراکیآتالنت یخارج استیس ،برالیل شیگرا
  ).  Garnett,1997, pp.61-76( کنند لیتبد یغرب کینظم هژمون

 ستیبا یم هیکه روس شتندتوافق دا دهیا نیحول ا يهابرالیگرا و لیکاران مل ، محافظهانیگراایاوراس
 یابیارز يبرا یمتفاوت يها واستانداردهاها محک اما هر کدام از آن د،یقدرت بزرگ را حفظ نما تیوضع

تحقق  يها برابرالیکه لیی الگو .)Mandelbaum, 1998, p.89( قدرت بزرگ داشتند تیتحقق وضع
شدن  ياهیگرا به حاشیکاران مل حافظهاز منظر م ،داده بودندمورد توجه قرار هیقدرت بزرگ روس تیوضع
د انتقاد قرار کاران را مور و محافظه انیگراایاوراس زیها نبرالیل. شدیمنجر م یغرب کیدر نظم هژمون هیروس

دهند و یقرار نم یابیمورد ارز يتمدن بشر نینو يرا بر اساس استانداردها هیروس تیدادند که وضعیم
. ندینمایم دیکأت ییاروپا يبا کشورها هیروس يهاو تفاوت ها بر اختالف ددار تیچه که واقع از آن شیب

 .دانستندیحکومت م انهیگرا کیآتالنت ياهاستیاز س یرا ناش هیاز دست رفتن نفوذ روس سیاگرایانااور
انتقاد  تیموجب تقو زین يمرکز يایقفقاز و آس ۀدر منطق هیو ترک رانیا متحده، االتینفوذ ا شیافزا

 فیکشمکش بر سر تعر در نتیجه حکومت شد و انهیگرا کیتالنتآو  برالیل يریگ از جهت انیگراایاوراس
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-Dobriansky, 2000, pp.135( دیانجام هیروس یخارج استیدر س يریگ به تنش بر سر جهت یمل تیهو

144(.  
که از جانب  یداتیتهد ياظهار داشت برا 1992در مارس  انهیاگرایاوراس شیبا گرا ویسلیوا یالکس

را  یاسالم يبا کشورها يهمکار دیبا هیاقدام شود و روس عاًیسر دیجنوب منافع کشور را به خطر انداخته با
 1992در بهار  ). Kozhemiakin, 1997, pp 49-74(هند گسترش دهد  انوسیا اقت انهیم يایاز آس
را  انیگراایاوراس يهادگاهیکه د دنروزنامه . نددنموده بو درش انیاگرایکاران و اوراس محافظه يها رسانه

 ،بود که نوشته نیچن »مردم ما«با عنوان  اي در مقاله 1992در بهار  شیهااز شماره یکیداد در یانعکاس م
 نیا. هستند هم غوریاو و که تاتار، ها نه تنها اسالو آن. هستند ییایاوراس هیروس کیتیمردم ما در حس ژئوپل

-یم دیکأت ییاروپا ياز کشورها هیروس زاتیداد و بر تمایرا مورد انتقاد قرار م انیگراکیتالنتآ ،روزنامه

 تیبر هو هیمتکثر روس تیاز واقع شیداد که ب میار را مورد انتقاد قر انیاسالوگرا زین ینمود و از طرف
 ). Adomeit, 1995, pp.35-68( ندینمایم دیکأاسالوها ت

 ینسب تیحفظ وضع يرا از دست داده بودند برا يشورو ریاتحاد جماه نیشیپ يهاتیاسالوها که حما
ه افتیرشد  یقوم يهاتنش يدر مولداو. ها شده بودندتیمل ریبا سا نیخون یو حت یاسیمبارزات س ریدرگ
کاران گونه که مورد انتظار محافظه آن نیلتسی اما ،دیانجام اسالوتبارهااز  تعداديو به کشته شدن  بود

سابق بلوك شرق  يقاطع از اسالو تبارها در کشورها تیعدم حما. نکرد تیگرا بود از اسالوتبارها حما یمل
از  ادر مرکز انتقاده). Chafetz, 1997, pp.661-88(نمود یم تندتررا از حکومت  انیانتقاد اسالوگرا ۀلب

 زیالمنافع ن مشترك يکشورها ۀیاتحاد .اسالوتبار بود يهاتیقاطع حکومت از اقل تیعدم حما ،روفیکوز
 نیا ینیسرزم يرا به مرزها هیروس تیحق حاکم نیلتسی سیبور. دادیرا نشان نم یتیمنافع و موفق نیتر کم

. کرده بود ییشناسارا  مهیبر کر نیکراوا تیحاکم نیکراوبا ا یتوافق یدانست و طیکشور محدود م
 ةحوز يکشورها تیاز حقوق اسالوها از حق حاکم تیبدون حما نیلتسی سیبور که نیاز ا کویلیتس
به طور خاص با نام که  ییگرا کیتالنتآ). Malcolm, 1996( دانتقاد کر ،کرده است تیحما کیبالت

 ،انهیگراشکست اصالحات غرب در پی ،گره خورده بود نیلتسی ۀامور خارج ریوز نیخستن »فوریکوز«
 نیدر پارلمان ا گرا یمل يها انیکار آمدن جر يرو و »کیخارج نزد« ۀترس از گسترش نفوذ غرب به منطق

  .ردک تجدید نظر خود یخارج استیس کردیدر رو هیروسف نهایتاً رویکوز يبرکنارناکام ماند و با کشور 
  هاي سیاست خارجیو بایسته انیاگرایاوراس یتیهو دگاهید -5

ها  آن .فرق دارد انیاسالوگرا ایو  انیگراکیآتالنت فیبا تعر هیروس تیاز هو انیگراایف اوراسیتعر
را  هیروس ییایعد جغرافها ب آن. دارد ییو اروپا ییایآس یقیتلف تیهو کی هیکه روس ندینمایم دیکأت
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 یمنافع مل يبرا دیتصور نما ییایتنها آس ای ییاگر خود را تنها اروپا هیباورند که روس نیو بر ا کرده برجسته
موجب  ایآس ایدر اروپا و  هیباورند که ادغام روس نیبر ا انیگرا ایاوراس .خواهد بود بخشانیکشور ز

موانع تطابق  زا یناش لیگرفتار مسا هیشود و روسیم یخارج استیس ۀدر عرص هیشدن روس ياهیحاش
منطق در واقع ) . 68 ص ، 1391 ماکف،یپر( خواهد شد ییایآس ایو  ییبا فرهنگ و تمدن اروپا شیخو

و از  دینمایم دیکأشرق و غرب ت انیم هیروس گاهیجا یعد جهانبر ب ایاسوراز منطقه ا شیب ییگرا ایاوراس
ز متعدد قدرت و نفوذ در جهان تعامل داشته با مراک ستیبا می هیباور است که روس نیبر ا یانداز جهان چشم
 یو شرق یمهم غرب يهابا قدرت هیها به گسترش تعامل روس آنبه عبارتی  .) Legvold, 2001:62-75(باشد 

 يهادولت ریو سا رانیا، ژاپن ،نی، چییاروپا يهامتحده، قدرت االتیبا ا هیباور دارند و از روابط روس
  ).  42 ص ،1385 ،یو کرم ییسنا( کنندیم تیجهان حما

به  ماکفیپر ،فوریبرخالف کوز .شد ۀ روسیخارجیر امور وز ماکفی، پرفوریکوز ياز برکنار پس
 یخارج استیدر تحول س ینقش مهم ماکفیپر. بود کینزد کار محافظه انیگرایو مل انیاگرایاوراس
 يو همکار ياهسته يها کاهش سالح لیاز قبهایی  در خصوص موضوع 1960 ۀاز ده يو. داشت هیروس

در نظم  هیادغام روس يبرا یاقیاشت ماکفیپر. کارانه اتخاذ کرده بودظهفمحا یهمواره مواضع ،با غرب
و  یالمللنیب يها سازمان يهایمش از خطّ هیروس تیشدت مخالف تبع هنداشت و ب یغرب کیهژمون

 1993اساس از  نیبر ا .)Prizel,1998, pp.111-114(بود  متحده االتیو ا یغرب ياروپا يکشورها
 سیبور. تر در برابر غرب داد منعطف ریغ يهااستیخود را به س يجا انیگرا کیآتالنت ییگراکیرمانت

 سیبور ،1993 لیدر آور. تر شده است کیکاران نزدنشان داد که به محافظه 1993 لیاز آور نیلتسی
 یغرب ياروپا ياشاره کرد و کشورها هینفوذ روس یسنت ةعنوان حوز هب یشرق ياروپا يبه کشورها نیلتسی

 یسع زیدر عمل ن نیلتسی .متهم نمود هیبه منافع روس دنیرسان بیآس يمتحده برا االتیبا ا يرا به همکار
 دینما هئاراشد  یمحسوب م ییایکشور آس کیبا ژاپن که  ها حل اختالف يبرا ییهانمود که راه حل

)Tsygankov,1997, pp.247-68(.  اما  ،بهبود ببخشد دد برآمد که روابط مسکو و پکن رادر ص نیهمچناو
خارج «در  هیحفاظت از نفوذ روس يشدن برا لیقا اولویت نیلتسی یخارج استیدر س یدگرگون نیتر مهم
 هیروس استیرا در خصوص س ییگرا هم يبرا تیولؤمس نیتر مفهوم بزرگ نیلتسی سیبور. بود »کینزد

قدرت بزرگ به ضرورت  تیحفظ وضع يبرا هیبرد و اظهار داشت که روس ارک هب کیدر خارج نزد
   ).56 ص ،1391ماکف،یپر( واقف شده است کینفوذش در خارج نزد ةحفاظت از حوز
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و باز  يشورو یپس از فروپاش يها در سال هیاز رفتار غرب در برابر روس یصورت کل هباوراسیاگرایان 
نمودند که یم ید بودند و سعشدت ناخشنو هب هیروس يبه رو یغرب یلالملنیب يها سازمان يهانشدن درب

کشور  یخارج استیو س کرده ریرا تحق هیغرب روس ،فوریکوز ةکه در دور ندیرا متقاعد نما هیسرو
تا  کیفیپاس ةاز حوز ایاوراس عیوس ۀبا اروپا به گسترش روابط با پهن ییگرا بر هم دیکأاز ت ستیبا یم
    .)Light,2001, pp.78-79( رگون شوداطلس دگ انوسیاق

 انیگراایبه باور اوراس .است هیروس کیتیالزامات ژئوپل ةکنند منعکس ییاگرایاوراس شهیاز اند ریتفس 
 یاصل ۀمنطق ،رندیمک "نیقلب زم" دگاهیشرق و غرب است، اما همچون د اروابط باثبات ب ازمندین هیروس

ها  آن. ندینما یتصور م یرامونیمناطق جهان را پ ۀیدانند و بق می ایسرا اورا هیروس یخارج استیمانور س يبرا
و  فرهنگ خ،یتار ا،یتوسط جغراف هیروس ینظرند که منافع مل نیدارند و بر ا هیروس یبه منافع مل يا هژینگاه و

 ةدر دور بندي نهایی، جمعدر ). 82ص ، 1390 کن،یو نااوم فرتیز( شده است نییتع شیاز پ یاخالق روس
بود و  رهنگامیکم و د عمدتاً زین هیبه روس ییکایخصوص آمر هو ب یغرب ينهادها يهامساعدت فوریکوز

 يفرصت برا جهیدر نت ،ببرند شیبه پ تیرا با موفق یبه اقتصاد بازار و دمکراس هیها نتوانستند گذار روس برالیل
 یخارج استیسبر  انیگراایوراسا يهادهیا ماکفیپر دنیمساعد و با به قدرت رس انیاگرایرشد اوراس

و ادغام در اروپا را ترك نمود و  ییگرا هم يریگ جهت هیروس یند،آاین فر ۀدر نتیج. شد رگذاریثأکشور ت
   . آورد يتر در برابر غرب روامنعطفن ییهااستیبه س

   هاي سیاست خارجییی و بایستهاسالوگرا یتیهو دگاهید - 5-1
در  قیعم یحس ییاسالوگرا. است ییگرا، اسالوهیروس یتیهو يهاهیال نیگذارترریثأاز ت گرید یکی

 يهاتیاز اقل تیاسالو و حما يهااست که در شکل تعهد به ارزش هیقوم اسالو در روس ينژاد تیمورد هو
 ییگراها و حس اروپایکشدت با نگرش آتالنت هاسالوگراها ب. شده است انیکشورها نما گریاسالو در د
 یقیتلف تیرا در مورد هو ییاگرایاوراس گاهدید نیها همچن آن .)Adayev, 1992( اندمخالف هیبودن روس

اد اعتمینگرند و به غرب بیم ینیبا بدب ییایآس ایو  یغرب يهابه قدرت گراهااسالو. کنندیرد م هیروس
و  کینزد خارج ةبر حوز هیروس یخارج استیس مرکزگراها خواستار تاسالو 1990 ۀدر طول ده. هستند

از . دارد هیروس و نوزدهم  جدهمیه يهاسده خیدر تار شهیر ییاسالوگرا. و اجتناب از غرب بودند يدور
 یغرب ياروپا یصنعت يهااز قدرت یکیصورت  هکه خود را ب واجه شدهله مأمس نیبا ا هیآن هنگام روس

 ویژة خود یذهن يهادهیو ا یس، ارتدوکیو به اتوکراس دیکأت شیخو يهالتیفض برکه  این ایدرآورد و 
مورد  يهاراثیبا م هیدر روس یستیالیامپر شیگرادر واقع  .)Aron, 1998, pp.78-83( بماند یمتعهد باق

 ياز همکار يریگشدن بالروس، کناره يااز هسته تیحما. داشته است کینزد يوندیاسالوگراها پ دیکأت
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در  قیعم ییها شهیو عراق ر يوگسالویها از جمله دولت ریسا هیغرب عل يهامیبا ناتو و عدم تعهد به تحر
است و  هینمودن روس رانیباور است که غرب درصدد و نیبر ا ییاسالوگرا. دارد هیروس ییگراحس اسالو

   .)Hopf, 2002, pp. 65-73( غرب دفاع کند ابردر بر شیخو یسختانه از منافع ملسر ستیبا یم هیروس
 استیدر س دیبا هیباورند که روس نیدارند بر ا هیروس تیکه از هو یفیتعربا توجه به  انیاسالوگرا

ها معتقدند  آن.اسالو گسترش دهد يبه غرب باشد و روابطش را با کشورها یدرصدد عدم وابستگ یخارج
 کندخود اتکا  یو کان یانسان میغرب باشد، به منابع عظ يهاکمک يرایکه پذ آن يجا هبهتر است ب هیروس

)Hopf, 2002, pp.65-73(.را با کاهش  آنهستند و  یغرب يهابه نهاد هیروس وستنیمخالف پ ها آن
از  یدسته ائتالف نیا. )Berg& Ehin, 2013, p. 48( نندیبیدر داخل همسان م هیدولت روس تیحاکم

 آنان. مختلف مشغول به کارند يهاخانه وزارتارتش و  ،ینظام عیمختلف هستند که در صنا ياهروین
را سرکوب  هیدر جامعه روس یثبات بیقانون هرگونه  تیهستند که بتواند با حاکم يقو ياهیمـدافع روس

در قرن نوزدهم داشته  هیروس یخارج استیرا بر س رشیثأت نیترشیب ییاسالوگرا ).Gordon, 2006(دینما
را مورد  او یخارج استیشدت س ه، بفوریوزارت خارجه کوز يها سال ژهیو هب نیلتسی ةاست و در دور

با  ياقتصاد ییگرا هم هگراها باسالو یاسیتحت فشار س هیروس نیلتسی ةدر دور .دادندیانتقاد قرار م
دستور کار برخالف دستور کار  نیکه ا )Hill, 2006, pp 341–43( المنافع توجه کرد مشترك يکشورها

  .ودب یادغام در بازار جهان يگراها برا کیآتالنت
   هاي سیاست خارجی و بایسته لیاص ییگرا هیروسگاه هویتی ظهور دید -6

 استیس یقد اصلتبه عنوان من »بزرگ قدرت« ۀشیبر اند دیکأبا ت نیپوت ریمیوالد ،يالدیم 90 ۀاواخر ده از
 نیپوت. بود ظاهر شد یغرب و ضد انهیجو تقابل ک،یدئولوژیطلبانه، ا جاهکه از منظر او  ماکفیپر یخارج

به مشارکت  رفیکوز ییگراکیآتالنتبرخالف تیهو نیا. است هیدر روس دیجد تیهو کیظهور  یتجل
 و ستیغرب ن یبردن هژمون لیتحل ایدرصدد توازن و  زین  یباور ندارد و از طرف یغرب یو ادغام در هژمون

.  دارد لیاص یتیبلکه هو ،است ییایو نه اوراس یکه نه غرب دینما یم فیتعر لیاص یتیرا بر اساس هو هیروس
از تعهد به غرب و عدم مشارکت در  ییرها" ياستراتژ هیروس نیپوت يجمهور استیر لیاز اوا یبه طور کل
ثر ؤم هیروس جدید تیهو نیدر تکو یو خارج یتحوالت داخل. را دنبال نموده است "یغرب کینظم هژمون
 يکاران براتالش نومحافظهناتو به شرق و  رشگستجمله  از یالملل بینتحوالت به عبارتی . بوده است

 مانیپ ۀنیمتحده در زماالتیا يها ییگرا جانبه کی ،هیمتحده و روس االتیشکاف در قدرت ا شیافزا
 نیا. شده است هیروس دیجد تیهو تیعراق موجب تقو هیو جنگ عل کیاستراتژ يهاکاهش سالح

  ).Toft, 2004,p.24(است  برخوردار زین یاجتماع ةو گسترد قیعم تیاز حما هیدر روس دیجد تیهو
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از شهروندان،  یاجتماع تیدولت اقتدارگرا در مسکو، حما کی يایشامل اح تیهو نیا يهالفهؤم 
 نیا. است هیروس ونیفدراس تیمطلق مسکو بر تمام تیبر حاکم دیکأقدرت بزرگ و ت تیحفاظت از وضع

 ياستانداردها را دارد و ضمن رد سمیبرالیل ییگرا و نه جهان يوشور سمیکمون یطلب نه توسعه دیجد تیهو
 نیبر ا.  متعهد است رومندین اریبس هیروس کی جادیبه ا» قدرت بزرگ« فیو توص فیدر تعر یغرب ياروپا

 يایدر صدد اح لیو دینما یم فیتعر یغرب کیرا در خارج از نظم هژمون شیخو گاهیجا هیروس ،اساس
 متحده االتیو ا یغرب يدد کاهش کنش متقابل با اروپابلکه در ص ،ستین هم غرب هیعل یجهان نتواز کی

  ). Hopf, 2009, pp.1-5(.را در پی دارد هیروس يهمتا بی تیهو شیکه فرسا ییهانهیدر زم ژهیو هب است،
. است کرده فایا هیروس ۀو جامع یاسینظام س يدر بقا ینقش مهم یغرب به طور متناقض ،نیپوت ةدر دور

 ییایدر دن شیجامعه خو ينوساز يبرا  یغرب يتکنولوژ يهاو ابزار برالیل يدهااز نها هیطرف روس کیاز 
 گانهیو  لیاص تیکه هو دینمایم یسع گریکند استفاده نموده و از طرف دیم یمدرن که در آن زندگ

 نیدر ا. دینما ياردخود ،است کینظم هژمون کیکه  یغرب برالیرا حفظ و از ادغام در نظم ل شیخو
استفاده و  یجامعه حول محور قدرت شخص تیتثب يبرا یغرب ضد تبلیغاتاز  هیروس برحاکم  بگاننخراستا 

در  کردیرو نیا. ندیبسته و محصور نما ینفوذ غرب را در برابر هیجامعه روس قین طریکنند که از ایم یسع
 لیبد کید آوردن در به وجو یماست و سع هیغرب شب دیگویکه م کندیم داینمود پ یزمان نیگفتار پوت

 یبحران مال. )Tsygankov, 2013, p.89(دارد  یغرب ياروپا يهایکراسدم برالیل يبرا هیروس تیاز هو
 فیکه موجب تضع بود یاز عوامل یکی یغرب یدموکراس برالیل میاز ضعف پارادا ییها عنوان نشانه به 2008
 يهالیبد تیبه تقو ریناپذاجتناب يابه گونه  نیهمچن وشده  هیو هوادارانش در درون روس برالیل يهاروند

، ییگرا کیبر خالف آتالنت لیاص ییگراهیروساز طرف دیگر  .کرده استکمک  در روسیه برالیلریغ
-یم دیکأت هیدر رفتار روس ییگرااست و بر عمل یکیدئولوژیا شیفاقد گرا ییو اسالوگرا ییراگایاوراس

 زین را هیروس یمل تیاز هو انیاگرایاوراس فیتوص یی این دیدگاهسواز ). Kent, 2013, pp.51-68( دینما
 ییایاز  فرهنگ و تبار آس یقیو تلف يوندیپ یتیهو هیرا که روس ییاگرایباور اوراس نیخواند و اینادرست م

به چالش گرفته و  زیرا ن انیاسالوگرا ينژاد يدئولوژیا لیاص ییگرا هیروس .کندیم ینف ،است ییو اروپا
 هیروس يجوو جست ریگونه در س نیبد .دینمایآن اصرار م ياسالو بر ارزش ابزار تیبر مل دیکأاز ت شیب

 تجارب تعامل با غرب ، 1990 ۀده یو بر اثر اغتشاشات درون شیخو یستیپاسخ به پرسش بزرگ ک يبرا
 ن،یرنگ يها نقالبگسترش ناتو و ا هیدر سا هیروس یتیامن رامونینفوذ غرب به پ ةندیآگسترش فز ژهیو هب

 یتیهو يهامناظره گرید يهالفهؤاز عناصر و م یاست که گرچه برخ افتهینما  و نشو هیدر روس نینو یتیهو
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 این دیدگاه هویتی. دارد ییو اسالوگرا ییاگرای، اوراسییگرا کیبرجسته با آتالنت ییهااما تفاوت ،را دارد
  .است افتهی یتجل هیروس تیهمتا از هویدرك و تصور ب کیبه مثابه 

کسب  يدر تقال شیگرا و اسالوگراایاوراس يو شکست رقبا يالدیم 2000در  نیکار آمدن پوت يرو  
بر  ییاگرایاوراس يرگذاریثأاز کاهش ت کیسمبل يهانشانه نینخست ،کشور يجمهور استیر یکرس

که از سال  نیپوت يجمهور استیر ةدور نخستیندر . است نیلتسیپس از  ةدر دور هیروس یخارج استیس
سپس  و کمرنگ هیروس یخارج استیدر س ییاگرایاوراس يهاتیلووو ا حاتیآغاز شد، ترج 2000
جهان  نیپوت يجمهور استیر ةدور نیگرچه در اول .رانده شد هیبه حاش ترشیهرچه ب ییگرا کیآتالنت
ها بر يهمکار نیاما ا ،ن بودفغانستااطالبان  هیمتحده در جنگ بر عل االتیبا ا هیروس يگر همکارنظاره

 يندیو برآ انهیگرا عمل يهااستیسنمودي از  استوار نبود، بلکه ییگراکیآتالنت یاو  ییاگرایاساس اوراس
به  2008 تا 2004که از  نیپوت يجمهور استیر ةدور نیدر دوم. بودند هیروس یدرون تیاز تحوالت هو

که  2012 تا 2008در فاصله  .ز آن از غرب فاصله گرفتا ترشیاز چهار سال پ شیب هیروس دیطول انجام
دگر باره  که نیتا ا ،ماند یپرنفوذ باق يرینخست وز گاهیدر جا نیپوت بود، هیروس يجمهور سیمددوف ر

از  شیگذشته ب ۀدر طول ده هیروس یخارج استیاما س .شد دهیکشور برگز يجمهور استیبه ر 2012در 
 پس از جنگ سرد است ةدر دور هیروس یتیثر از تحول هوأمت ،ه باشدبود نیپوت تیشخص ندیکه برآ آن

)Kent, 2013, p.124  .(  
شده است که در صورت مشارکت و ادغام در  هیاحساس در روس نیا تیسبب تقو 1990 ۀتجارب ده 
از مشارکت  هیروس نیابنابر.  نظم خواهد داشت نیدر ا يا هیحاش یتیکشور وضع نیا یغرب کیهژمون منظ

برخالف  دهیا نیا .دینما میاجتناب  ،دارد ياهیحاش تیکه خود در آن وضع یکینظم هژمون دیدر بازتول
 زین یبودند، از طرف یغرب برالیها و نظم ل در ارزش هیاست که در صدد ادغام روس انیگرا کیباور آتالنت

 دیگر، به عبارت. کردندیغرب را دنبال م دنیاست که هدف به چالش کش انیاسالوگرا دگاهیاز د زیمتما
 ،نظم نیکردن ا رانیدر صدد و هبوده و ن یغرب کیگذشت نه در صدد ادغام در نظم هژمون ۀدر ده هیروس
 ییگرابر عمل انیگراایو اسالوها و تعلقات اوراس انیگرا کیآتالنت کیدئولوژیا هاي شیدور از گرا هب بلکه
  ). Hopf, 2009, pp.1-5( متمرکز شده است یخارج استیدر س

 يهالفهؤم .ستا افتهی نیاست که تکو» یلیاص ۀیروس« ندیبرآ هیروس یخارج استیتحوالت در س نیا 
 يهااستیو س یدرون يهااستیصحت و سقم س یابیارز يبرا زیمتما ییاز استانداردها لیاص ییگراهیروس

متحده را به  االتیو ا یغرب ياروپا ۀتوسع ياستانداردها هیروسدر واقع . دینمایاش استفاده میخارج
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گذشته و  ۀاساس در ده نیبر ا . است رفتشیاز پ شیخو يهمتایب ةویش بردشیپرسش گرفته و در صدد پ
و  یغرب ياروپا يهایدمکراس برالیل يو استانداردها ارهایاز مع هی، فاصله روسيالدیم 2012پس از  ژهیو هب
 آورده است ياز غرب رو ترشیب يبه انزوا انیگراکینتآتال نظربرخالف  وشده  ترشیمتحده ب االتیا
)Aron, 2013 .(را در درون کشور متمرکز  یاسیقدرت س دولت پوتین ،انیاگرایاسوربرخالف ا نینچهم

 جهیدر نت به طور کلی. مواجه نموده است یفرهنگ ترشیب يهاتیمختلف را با محدود يهاتینموده و مل
و ادغام در غرب  ییگرا از حرکت در جهت هم هیروس یخارج استیس ل،یاص ییگرا هیروس يریگشکل

 کیهر چند هنوز اروپا شر یعنی .کرده است رییتغ هیروس یخارج استیدر س زیاروپا ن گاهیجا و اجتناب
 کیو نه  لیبد کیباور است که اروپا  نیبر ا هیاما روس ،شود میمحسوب  هیروس يربزرگ و ضرو يتجار
 ۀدر عرص کپارچهیمتحد و  يا هیبر روس لیاص ییگرا هیروس. است هیروس يبرا رفتشیتوسعه و پ يالگو
بر  یمبتن ينوساز ةویبا ش لیاص ییگرا هیروس .دینما یم دیکأت یخارج طیدر تعامل با مح رومندیو ن یداخل
 ,Robinson( شودیمحسوب نم هیروس يبرا یغرب سرمشق جهیمتفاوت است در نت یغرب ياروپا يهاالگو

2013, p.48   .(  
و  یغرب يبا اروپا ییگرا هم يبرا کیدئولوژیا يهازهیفاقد انگ هیروس زین یخارج استیس ۀدر عرص

 نیاز جمله چ ییایآس يورهابا کش هیروس يوندهایپ یاز طرف. است یالمللنیامور ب نهیمتحده در زم االتیا
 هیکه روس ییوندهایپ. است یمبتن ییگرالکه بر عملاست ب انهیاگرایاوراس قیعال ایها زهیفاقد انگ زین رانیو ا

این . است یمسکو فاقد ارزش ذات يابراست  کردهمختلف برقرار  يبا کشورها یخارج استیس ۀدر عرص
و  لیاسالو بلکه اص ای ییای، نه اوراس برالینه ل و دارند ياهیروس یمنافع مل يدر راستا يابزار یتیاهم  روابط

  . است یعیطب
 .گذاشته است ریثأت یالمللنیدر خصوص مسائل مختلف ب هیروس یخارج استیبر س لیاص ییگرا هیروس

خصوص مخالفت و از  نیمتحده در ا االتیاهاي از ابتکار يمسکو با شمار ،هیدر خصوص بحران سور
که به طور  رامشخص خود  دگاهیمسکو د). Hill, 2013, p.25( کرده است تیبشار اسد حما میرژ يبقا

 یالملل نیاز مسائل ب یفیط يبرا گرید يهاکند و از ارائه راه حلیبا غرب متفاوت است آشکار م ياندهیآزف
همچون  یمسائل ةمتفاوت دربار يهادگاهیرقابت د گرانیب هیدر واقع جر و بحث بر سر سور. ندارد یترس

رقابت از  نیا. استاده از زور استف تیولؤو حقوق بشر، استفاده از زور و مس تیمسائل حاکم ،ینظم جهان
و تسلط  يدئولوژیا ةدربار متفاوت است که اساساً انهیدر خاورم يو شورو کایبا رقابت جنگ سرد آمر هیپا

  ).Terenin, 2013, pp.1-4( بودبر منطقه 
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 رییاسد تغ حمایت از بشارمواضعش را در قبال  هیاز کارشناسان درغرب انتظار داشتندکه روس ياریبس 
در  هیروس لیاز دال ریسوء تعب لیبه دل يانتظار تا حد نیا. ونددیبپ غرباسد به  بشار تیه و در محکومداد

 کیخود  ياسد به خود بشار از هیروس تیحما .بود هیدر سور يمنافع ماد براز اسد با تمرکز  تیحما
عنوان  به هیه شدن روسانگاشت دهیناد از نگرانی روسیه، بلکه  ،)Bagdonas, 2012, pp.71-72( ستیهدف ن

  .که مسکو را به حمایت از بشار اسد سوق داده است قدرت بزرگ است کی
انکار  يبه معنا کیمتحده در خارج نزد االتیحضور ا ، براي روسیهکراین نیزودر پیوند با بحران ا

تواند یاست که م ياهقدرت بزرگ منطق کیدست کم  هیاما روس. است هیقدرت بزرگ روس تیوضع
از  يانشانه 2008در  یجنوب يایحمله به اوست ،به عنوان مثال. بگذارد شیبه نما کیدرتش را در خارج نزدق
گذشته از  ۀده دو یط هیاست که روس یپاسخ زین مهیبه کر هیروس ورشیدر واقع . بودقدرت بزرگ  کی

خود به عنوان  اثبات يدر راستاو  هیروس یلداخ ةخارج از حوز يهاالتیحفاظت از نفوذش در ا يآن برا
 یدرون يهایاز دگرگون يدیجد ۀگذشته وارد بره ۀدر ده هیروس. قدرت بزرگ استفاده کرده است یک

یی و اسالوگرا ییگراکیتالنتآ، ییاگرایاوراس نیب یگوناگون و کشمکش درون يهامناظره. شده است
در جهت  زیکشور ن یروند یاسیس يساختارها. بر کشور غالب شده است »لیاص تیهو« کیرنگ و  کم

 يتر منسجم یخارج استیس هیروس جهیمتحول و در نت یاسیو تمرکز قدرت س یاسیس ییگرا انسجام و هم
  . گذاشته است شیرا به نما

  يریگ جهینت
در مورد  هیموجب شد که روس يشورو یفروپاش. است شیخو یستیبه پرسش ک پاسخ مشغول دل هیروس

 هیروس یخارج استیس .مواجه شود بزرگ ییهاالملل با پرسش بین ستایدر س گاهشیو جا شیخو تیهو
در جهان داده  هیروس گاهیو جا یستیکه به پرسش از ک است ییهاپاسخدر دوره پس از جنگ سرد بازتاب 

 یتیهو هايهکه از دل مناظر لیاص ییگراهیو روس ییگراایاوراس ،ییگرایکآتالنت دگاهیسه د. شده است
به بعد بر دستگاه  2000نود و از  ۀدوم ده ۀمینود، ن ۀاول ده ۀمیدر  ن بیرخاسته بودند به ترتب هیدرون روس

 تیکه از هو یفیبا توجه به تعر ها شیگرا نیهر کدام از ا .اندافکنده هیسا هیروس یخارج يگذاراستیس
در  یمتفاوت يهاخو پاس فیمتفاوت تعر يانهرا به گو یخارج استیس يهاتیدارند اهداف و الو هیروس

   .دهندیم هئپس از جنگ سرد ارا ةالملل در دور بین استیدر س هینقش روس یمورد چگون
نقش  روفیکوز اش امور خارجه ریوز نیبه همراه اول نیلتسی ان،یگراکیآتالنت یعنی دگاهیدنخستین  در

 ینیاز تعهدات سنگ را ومسک کرد وترك  را - غرب باه هدر مواج -عنوان ابرقدرت شرق  همسکو ب نیشیپ
 ییگراها با حس اروپا کیآتالنت. رها ساخت نموده بود، جادیا شیبرا دجنگ سر ةدور یکه نقش ابرقدرت
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کشور بر اساس الگوها و  یو اجتماع يو اقتصاد یاسیس ۀرا در گرو توسع هیقدرت روس ،بودن
جوامع  ياستانداردها و ارهایس معرا بر اسا هیروس تیها وضع آن .نندیبیم یغرب ياروپا ياستانداردها

از  یو خارج یداخل ۀدر عرص ستیبا یم هیروس دگاه،ید نیبنا برا. زنند یمحک م یصنعت کیدمکرات
  .کندي رویپ یبرالیل دستورکار

با توجه  ار هید و روسنکنیم دیکأت هیروس ونیر فدراسمتکثّ تیو هو کیتیژئوپل تیبه اهم  انیگراایاوراس
تا اروپا گسترده شده  ایکه از آس یقدرت ،ندینمایقدرت بزرگ تصور م کی شا کیتیژئوپل تیبه موقع

 از این دیدگاه،. توجه نمود هیفرد روس همنحصر ب يهایژگیبه و ستیبایآن م تیوضع یابیارز ياست و برا
به  یتنوع بخش کاراز دستور شیگرا نیا. استیآس ایدر گرو عدم ادغام در غرب و  روسیهحفظ قدرت 

 ایها و  ستیاسالو ۀسو نگران کی يو مخالف دستور کارها دینمایم تیحما هیروس یخارج استیس
   .است انیگرا کیتالنتآ

کنند و یم دیکأمتحده ت االتیها و اییاز اروپا هیروس زیوجوه تما واسالو  تیها بر ملستیاسالو
 ها محک زدن آن. دانندیادرست من هیقدرت روس تیوضع یابیارز يرا برا انیگرا آتالنیتک يارهایمع

در تمدن  هینمودن روس ياهیموجب حاش یغرب يوپاار افتهی توسعهجوامع  يرا بر اساس استانداردها هیروس
قدرت  تیها حفظ وضع آن دارند، هیروس تیها از هوستیکه اسالو یفیبا توجه به تعر. دانندیم ییاروپا

با  يتر از آن روابط قو اسالو و مهم يها تیاز اقل تیو حما کیدر خارج نزد هیبزرگ را در گرو نفوذ روس
   .دانندیم یالملل نیبا غرب در امور ب يهمکار عدماسالو و  يکشورها

کشور غالب بر کپارچهی تیهو کینتوانست  نیلتسی ،1990 ۀطول ده در یتیهو يهامناظره نیا ۀجینتدر 
از جمله گسترش  یرونیو تحوالت ب يو اقتصاد یجتماعا ،یاسیس يهاو اغتشاش یدرون يهامناظره. دینما

و  يمرکز يایدر آس ياجوار منطقه هم يهامتحده و سپس قدرت االتینفوذ ا ششرق، گستر يسو هناتو ب
قرن  لیاز اوا نیبه کاخ کرمل نیشده که با ورود پوت هیدر روس دیجد یتیو ظهور هو نیقفقاز، موجب تکو

 نیتکو تیهو نیبر اساس ا. کشور غالب شده است یو خارج یداخل يگذار استیس ندیآبر فر کمیوستیب
همچنین این  .کندیم دیکأاسالوگراها ت ییگراینه بر مل و دارد ییایدورگه و اوراس یتینه هو هی، روسافتهی

 لیاص هیروس کیرا  هیروس د،یجد تیهو نیبلکه انیست  لیقا شیخو يبرا ییو اروپا برالیل تیهو دیدگاه
نگرش در  نیابدین ترتیب، . دینمایم دیکأت یخارج استیس ۀدر عرص ییگراو بر عمل دینمایم فیتعر

 رفتنیو پذ یشده است که در صورت مشارکت و ادغام در نظم جهان تیتقو هیدر روس یزمان ةدور نیا
  .خواهد کرد داینظم پ نیدر ا ياهیحاش یتیوضع هیروس ،یغرب کینظم هژمون
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