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 يهپرسا و در چارچوب نظر ينکه در پاسخ به ا يايدها« ( شده است؟يميپارادا يير)تغيايانهگشاافق

مستلزم درک تعامالت سه  يهروس يتيدر راهبرد امن يسيدگرد»ست که ا شود آنيانگار( ارائه مسازهگرا)برساخت
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 مقدمه .1

 يتسه امر توسعه، امن يانکالن خود، م يهابه اهداف و برنامه يبخشيتها در اولودولت معموالً

 يگرتواند دو امر دياز آنها م يکهر  يدنبه انتخاب بوده و برگز يرناگز ياکماب يدئولوژيا ياو 

. يستها نهينگز يرگرفتن کامل سا يدهناد يبه معنا لزوماً ينالشعاع خود قرار دهد و البته ارا تحت

 ياجغراف ياسي،فرهنگ س يخي،از عوامل تار يابه مجموعه يندرا برگز يککدام  يکشور ينکهاما ا

که  يافتتوان دريرو م يندارد. از ا يمردان بستگدولت يها و باورهاو نگرش يتيامن يطو مح

 نايمختلف مفهوم و مع يکشورها يآن برا ينو تضم ينو راهبرد تام يمل يتامر امن اساساً

رد. آنها درک ک ينظام ينهبودجه و هز يزانتوان با توجه به ميموضوع را م يندارد و ا يمتفاوت

 ينکها ياباشد و  يامور حکمران يرسا يلمحدود و ذ ي،شان حداقليتيراهبرد امن يدول ينکها

 نيباشد به عوامل گوناگو يدر قلمرو حکمران يگريتر از هر امر ديرهراسناک و فراگ ي،حداکثر

 دارد. يآن دولت بستگ يروندرون و ب

و با وجود  يهمانند عصر شورو يجهان يدئولوژيا يکدر دو دهه گذشته در نبود  يهروس دولت

اش، يمل يهاو ضرورت يازهاپاسخ به ن يبرا يو اجتماع يو ضرورت امر توسعه اقتصاد يتاهم

دولت و  يزيرقرار داده و مجموعه برنامه يمل يتيخود را بر راهبرد امن يتاولو يجاما به تدر

 «يروس ياتانلو» يک يرتصو يتست که از امر امن ياآن به گونه يو عملکرد ياعالم ايهياستس

از نخبگان  ياريبس يهکند. در روسيم يمها ترسرا در ذهن ينمخوف و استال يوانهمانند عصر ا

و نبود توسعه  يدر ضعف اقتصاد يشورو يفروپاش يمردان قبول دارند که علت اصلو دولت

. يردآن قرار گ يصلا يتدر اولو يتوسعه اقتصاد يستيرو، در حال حاضر با اينمناسب بوده و از 

جمهور بود، مورد  ييسر يدفمدو يميتريکه د 2011تا  2008 يهادر سال يژهموضوع به و ينا

اعالم  «يو فن يو توسعه اقتصاد ينوساز»خود را  ياستس قرار گرفت و او رسماً ياديتوجه ز

کشور  ستيادر س يترنقا موثر ينپوت يميروقت والد يرکه نخست وز دکرد، اما نکته مهم آن بو

داشته باشد. لذا مجموعه  يروس ياستماندگار بر س يرينتوانست تاث يدفپرده مدو يانداشت و م

، 2003اشغال عراق در سال  دولت از زمان ينا يهارفتار يژهکشور و بو ينا يهاياستس

و ورود به  2014 ينو اوکرا 2008، بحران گرجستان ياييدر حوزه اوراس يرنگ يهاانقالب
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 يبر توسعه دارد و محتوا يتامن يتاز اولو يتحکا 2016از سال  يهدر بحران سور يظامن ياتعمل

در نگاه  يميپارادا يدگرگون يکاز  يتحکا يبه روشن 2021منتشره در  «يمل يتراهبرد امن»سند 

راهبرد در  ينتر شدن ايو تهاجم يزيآمتحريک ي،دارد که وجه گسترندگ يمل يتبه امر امن

 است. يرچشمگ ياراد مشابه در گذشته بسبا اسن يسهمقا

در برابر امر  يتيدر انتخاب امر امن يعيست که به طور طب ييمقاله معما ينرو، مساله مهم اينا از

مانند سقوط  يمطرح است. موارد يهدر روس يو مل يمهم اجتماع يازبه عنوان ن يتوسعه اقتصاد

، فقر 2020دوازدهم جهان در سال  يگاهبه جا 2009هفتم در سال  يگاهاز جا يهروس ياقتصاد

تر، مآن و از همه مه يزآممخاطره يجو آثار و نتا يترشد جمع يددر جامعه، کاها شد ستردهگ

به خاطر اختصاص دو  «يابرقدرت جهان سوم» يکشدن ابرقدرت دوره جنگ سرد به يلتبد

را  يتيامن يتکه اولو ست يهمه و همه از نکات ي،کشور به مواد خام و انرژ ينسوم صادرات ا

 يرکشور، دولت را ناگز يندر ا يداخل يازهايها و نها، ضرورتيتواقع ينکهکشد. ايبه چالا م

 يتامن يترا به انتخاب اولو يناز آن، کرمل يرو تفس يطيط محياما شرا يد،نمايتوسعه م يتبه اولو

 دهد. يمعما را نشان م ينابعاد ا يد،نمايم

آن با توجه به تجربه  ياز گونه جهان يژهبه و يدئولوژيدانستن امر ا يتاهم کم طبعاً يهروس در

مختلف قابل درک  يلبه دال يه،ملت روس يوحشتناک آن برا يجو نتا يسمساله دوران کمون 74

ت يفراتر از امر توسعه در اولو يتيچرا راهبرد امن ينکهندارد. اما ا يحبه توض يازياست و چندان ن

 ينشده است که چن يجادا يهروس يبرا يراخ يهادر دهه يدهاييه است؟ چه تهددولت قرار گرفت

در قبال آنها داشته و در اسناد  يچه واکنش يهاتخاذ شده است؟ دولت روس يراهبرد يميتصم

 ييهااتخاذ شده است؟ از پرسا يداتمقابله با تهد يبرا ييو عرصه عمل چه سازوکارها يمل

تر آنست و مهم يرسد که پرسا اصليابطه مطرح نمود. اما به نظر مر ينتوان در اميهستند که 

تر تر، گستردهگشته و هراسان يادينبن يسيدچار دگرد يهروس يمل يتچرا و چگونه راهبرد امن»که 

 « شده است؟تر يو تهاجم

 يتيدر راهبرد امن يسيدگرد»توان ارائه نمود آنست که يپرسا م ينکه در پاسخ به ا يايدها 

شدن يمعنا که بحران ينگفتمان و رفتار است؛ بد يط،مح يرمستلزم درک تعامالت سه متغ يهروس
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 اگرگرا و اقتدارکار، دولتمحافظه يهانگرش يتکشور به تقو ينا يو ژئوکالچر يتيکژئوپل يطمح

وع موض يناثر گذاشته و ا يو هجوم يزآميکگسترده، تحر يتيراهبرد امن يريگو بر شکل يدهانجام

نگرش و رفتار  يط،مح يررابطه سه متغ«. تر منجر شده استهراسناک يتيط امنيشرا يدبه بازتول

انگار سازه يا يبرساخت يهايهنظر يژهو بو يعلوم انسان يدجد يهايهست که در نظر يموضوع

ه و آن بهره گرفت يهايافتهاز  يزن يو مطالعات راهبرد يتيکمورد توجه قرار گرفته و دانا ژئوپل

و نگرش، ساختار و کارگزار و  يطبه رابطه مح يشينپ ينگر و ساختارواقع يهايهفراتر از نظر

و  تماعياج يرا چونان امر« راهبرد» يانگرند و رفتار يم يناذهنيو ب يتعامل يفضا يکرفتار در 

 شود.يساخته شده در تعامل ساختار و کارگزار پنداشته م

به عنوان  يهروس يتيراهبرد امن يادست که درک روشن از ژرفا و بندر آن يقتحق ينانجام ا ضرورت

از مراکز  ياريبس يست که براا يموضوع ي،افراتر از مجادالت رسانه يالمللينمهم ب يگرباز يک

 يامر يزکشورمان ن يمهم برا يناست و ا يتاولو يکجهان  يعلم يهاو فصلنامه يقاتيتحق

و نقا  يمرکز ياي، وجود مناطق مشترک از قفقاز تا آسخزر يايدر در يگيست. همسا ياتيح

 يضرور يبه موضوع يرانا يمنافع مل يهاحوزه يکشور را برا ينا يانه،در معادالت خاورم يهروس

 ياز قدمت برخوردار بوده اما برا يهدو نگاه مساعد و مخالف روس يرانمبدل نموده است. در ا

 يکشور و مبان ينا ياز رفتار خارج يادينبن يختکشورمان ارائه شنا يک و علميآکادم يطمح

 دارد. ياديز يتآن اهم يهاياستس يريگشکل

 يقتحق روش.2

ست و ا «يگفتمان يلاز ابزار تحل يريگو با بهره يفيک يلتحل»مقاله از نوع  يندر ا يقروش تحق 

 يژهه آن را به ودهندو عوامل شکل يلدال يهروس يتيراهبرد امن ينگارنده کوشا کرده تا با بررس

 بحثکشور مورد  ينا يو نگرش حکمران يفکر يهاگفتمان يتيک،ژئوپل يطبا تمرکز بر رابطه مح

سند  ينتر، آخرو از همه مهم« موجود يهااسناد و داده»کندوکاو قرار دهد. سپس بر اساس و 

 يوندراسف يمل يتراهبرد امن»کشور موسوم به سند  ينا يجمهور ياستر يمنتشره از سو يرسم

 نندکشور هما ينا ياسناد راهبرد ير، و البته تا آنجا که ضرورت داشته سا1400 يرماهدر ت «يهروس
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و تطور راهبرد  ينو عوامل مرتبط با تکو يلدال« يهثانو يلتحل»، به 2015 يمل يتسند راهبرد امن

 بپردازد.  يهروس يمل يتامن

گذارد يو اثر م يردگيشکل م يها و معاننگرش از ييکاربرد زبان به سان کردار و در فضا گفتمان

رو، هم برساخته و هم سازنده يندهد و از اياز نقا و کارکرد خود را شکل م يگرانو فهم باز

ست و ادر تحليل گفتمان، شناخت معناي کانوني و بنيادي متن مورد مطالعه  ياست. هدف اصل

از  موضوع عمدتاً ينشوند. ايان ارجاع مو نشانگان براي فهم معناي کانوني امور بد انـبجو

 يک يمحور يشود و بسته به معنايتر انجام ميمفهوم کل يک يابعاد و اجزا يبندمفصل يقطر

منطق تفاوت و مساله خود  يت،امر ضد ين،. همچنيرندگيآن قرار م يهامفهوم به عنوان شاخص

 (.Marsh,1997:195)روش است ينا يگرموضوعات د زا يگريو د

ها از يدو درک تهد «يتيکژئوپل يطمح»گانه سه يرهايمتغ يهاشاخص يدر جستجو نگارنده

کالن  ياسيو تحول گفتمان س يريگحاکم بر شکل «ياسينگرش س» يه؛مردان روسدولت يسو

در  ياستمدارانبه ابتکار عمل س يادر واکنا و  يمل يتامن« راهبرد»و  ي؛روس يدولتمدار

 يزموجود و در دسترس و ن يهاتا از متون و کتاب يدهکوش يطيمح ايهچارچوب درک مولفه

مرتبط با موضوع و موجود  يو روس يسيانگل ي،فارس يهابه زبان يليتحل يهاها و گزارشمقاله

گرا و روس يهايلتحل ينگر سويهيکاز  يدور ي. برايردبهره بگ ينترنتيمعتبر ا يهايتدر سا

 يزمعتبر در جهان و ن يمراکز مطالعات يهايلاز متون و تحل کانمااليروس، تالش شده حتضد يا

استفاده شود و البته تمام کوشا آن بوده  يرانا يزو ن يهدر روس يدولتيرو غ يمراکز مختلف دولت

 يلو تحل يينمساله و تب يفتعر در يالمللينب يهادر حوزه ينگارنده از تجربه مطالعات يهايافتهتا 

 فراتر گذاشته شود.  يرابطه گام ينموجود در ا يهايلارائه شود و از تحل قالهم ينموضوعات در ا

 يبه شکل يقتالش شده تا گزارش تحق يق،تحق يمساله اصل ياز انجام مطالعات در راستا پس

نخست  يق،رو، در ساختار تحق ينرا پوشا دهد. از ا يشود که بتواند اهداف اصل يسازمانده

رابطه  يانو ب يرهامتغ يمباحث و بررس يمتنظ يها شده است. سپس براپژو يشينهبه پ يااشاره

متن  يهايافتهاستفاده در  يمناسب برا يليو مدل تحل ينظر يآنها به ارائه مبان املتع يو چگونگ

مورد نظر در دو بخا ارائه  يرهايرا در بر اساس متغ يقتحق يهايافته يز. پس از آن نيماپرداخته
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 2021 يمل يتبا توجه به سند راهبرد امن يژهرا بو يهروس يتيچارچوب، راهبرد امن ينام. در اکرده

قرار گرفته  يلو ژئوکالچر مورد بحث و تحل يتيکژئوپل يطمح يزن يداده و در بحث بعد يحتوض

گرا و دولت يشهبحث در نظر گرفتن اند يرهاينگارنده از رابطه متغ يلتحل يانبا ب يانو در پا

 ام. هبه استنتاج از متن پرداخت يوسکار رمحافظه

 يهروس يونفدراس عمدتاً يزن يقلمرو مکان، 2021تا  2014 يهاسال عمدتاً يقتحق ينا يزمان قلمرو

 ياصل يافته. يردگيرا در بر م يتيمسائل امن عموماً يزن يو قلمرو موضوع يو منطقه پساشورو

 يتر از سواحتمال اقدامات تند يابد يااافز يهروس يطيمح يمقاله آنست که هر چه فشارها ينا

 يراهبرد يگيو همپا ياکشور از ابزار سالح هسته ينا يو با توجه به برخوردار يافته ياآن افزا

 دشوار خواهد بود. رقبا فعالً يآن برا يسازامکان محدود يکا،مرآحوزه با  يندر ا

 پژوهش پيشينه.3

و  ياسينگرش س يتيک،ژئوپل» يررابطه سه متغ ييعنمقاله نگارنده؛  ينا يقمورد موضوع دق در

بر نخوردم و  يگزارش مشابه ياکتاب و  يابه مقاله  ينترنتبا جستجو در ا «يمل يتراهبرد امن

مورد بحث  يهادر سال يهروس يمل يتبر راهبرد امن يتيکژئوپل يردر مورد رابطه و تاث يحت

و  يهروس يتيکژئوپل يه،روس يمل يتراهبرد امناما در مورد  مشابه مشاهده نشد. يمتن يزن ندهنگار

کشور، مقاالت  ينا يخارج ياستس يژهو به و يهدولت روس يهاياستو س يتيکرابطه ژئوپل يزن

 يام تا به معرفيدهکوش ينجامنتشر شده و در ا يو فارس يسيانگل ي،روس يهابه زبان يو کتب

مورد نظر در آن متون را در حد وسع خود  ياصل يرهايآنها پرداخته و متغ ينتريدو جد ترينمهم

 و به طور کوتاه مورد بحث قرار دهم. 

 يبه بررس «يهروس يخارج ياستس يتيکيژئوپل يهامؤلفه»در مقاله  يعابد يفهو عف ييالهه کوال

اند که مسکو با استفاده شده يپرداخته و مدع يهروس يخارج ياستو س يتيکموضوع رابطه ژئوپل

 يهايژگيو يانقدرت بزرگ بوده و با ب يک يگاهجا يايخود به دنبال اح يتيکيوپلژئ يهايتاز مز

 يرنگر، رابطه دو متغواقع يسنت يهااز  نگرش يريگاند که با بهرهنوشته ين،کرمل يخارج ياستس

ونه گنگر و خاصهواقع ينگارندگان آن بوده که تئور ياصل يدهاند. امورد بحث مقاله را نشان داده

هر گونه  يبرا يديمف يتواند راهنمايم يخارج يطدر مح يهرفتار روس يينتب يآن برا يکالسکنو
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 يگذاردوگانه، ارتباط و نوع اثر يرهايمتغ يفيتوص يباشد و در متن مقاله با بررس يحو توض يلتحل

 اند. نموده يلو تعامل آنها را تحل

و  يلدال يبه بررس«  يهربه روسو توسعه؛ تج يتامن ي،خارج ياستس»در کتاب  يشاپور يمهد

 ياستبودن سيتيتا آن را متاثر از امن يدهاز نظر توسعه پرداخته و کوش يهروس يماندگعوامل عقب

 يخيو تجارب تار يهخاص کشور روس ياييط جغرافي. از نگاه او شرايدنما يمعرف يهروس يخارج

ها روس ياندر م «يطلبو عظمت يگانهترس از ب» ياآن از گذشته تا کنون موجب شده تا دو گرا

و عدم اعتماد به  يهراسيگانهنگرش ب يريگخود موجب شکل ينو ا يافته يايندهفزا يتاهم

و  ينظام يهاآوردن به روش يشده است که با رو يتيبا مخاطرات امن ياروييرو يبرا يگراند

قدرت  يتل کردن وضعدنبا ي،طلبو جاه يپروازبلند يتيک،ژئوپل يهابه موضوع بخشيدن يتاولو

تعارض توسعه و »اثر موضوع  ينا ياصل يدهداشته است. ا يدر پ يبزرگ را در رفتار خارج

از عوامل از جمله  يابه خاطر مجموعه يتامن يابييتو اولو يهروس يريگيمدر نظام تصم «يتامن

 کشور است. ينا يتيکژئوپل يطمح

پس از  يتيامن يمعمار ي، فروپاش«اروپا تيامن يبرا يهروس يهاچالا»ت در کتاب راجر کان

موضوع  ينکند و به ايم يلو تحل يهتجز يندر اوکرا يهارتا روس يريدرگ يجنگ سرد را در پ

 يالمللينب يهاياستدر س يراخ يو هنجار ينهاد يتي،توان تحوالت امنيپردازد که چگونه ميم

 يهتجز يتهدا يبرا ينظر يگسترده از مبان ياکرد. او با استفاده از مجموعه يبندرا مفهوم وراسياا

طرفانه يکوشد تا به زعم خود بياروپا م يهدر قبال غرب و اتحاد يهروس يتيامن ياستس يلو تحل

 ياناز شورش يتو حما يهتوسط روس يمهکه الحاق کر يسدنويموضوع بحث کند و م يندر مورد ا

نشان داده  يدر اروپا را به روشن يهروس ياستدهنده سها و اهداف شکليزهانگ ين،در شرق اوکرا

بدون در  يادر اروپا و اوراس يدجد يتيامن يطمح يک يدر مورد ظهور احتمال ياست و هر بحث

 خواهد بود. يناکاف يهروس يتنظر گرفتن نقا و اهم

ع از مناف يکتاب درک درست يننوشته که ا «يهروس يتيکژئوپل يهاياييپو»اوااللو در کتاب  يويدد

کشور را  ينا ياسيس يهايتبزرگتر از واقع يريتصو ينو همچن يهروس يتيکژئوپل يکاستراتژ

و جهان  يهدرک و حل مشکالت موثر بر روابط روس يدر مورد چگونگ يمشترک يناارائه و ب
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است؟  يهبلند مدت روس يبه سود اهداف جهان يفعل ياسيس ياييجغراف ييراتتغ ياآ ينکه. اددار

و مناطق  يانهدر خاورم يخارج ياستخود چه س يکمنافع استراتژ يتامن ينتضم يبرا يهروس

 يريتواند باعث درگيکه م يمنابع يلبزرگ به دل يهاقدرت يادنبال خواهد کرد؟ و آ يکبالت

مماشات  يددوره جد ينحفظ صلح و ثبات در ا يبرا ينکها ياکنند يمقابله م يکديگرشود با  ينظام

نگارنده آن است که با  يشده در مقدمه کتاب هستند. ادعامطرح يها؟ پرساکننديرا انتخاب م

و  يخارج ياستمربوط به س يهايتتوان به واقعيآن م يهاياييو پو يهروس يتيکدرک ژئوپل

 .يافتدست  يکو بالت يانهخاورم يهادر حوزه يهروس يهارفتار

 يهروس يتيکها و تحول ژئوپليشهر يبه بررس «يهروس يتيکژئوپل يتوضع»در کتاب  يکفالک ب

 يشورو يردر دوره پس از اتحاد جماه يالمللينب يطکشور را در مح ينا يتپرداخته و موقع

 يگاهمربوط به جا ياندازهاو چشم يتيکژئوپل يخموضوع تار ينمورد توجه قرار داده است. همچن

 يادغام مل يابيارز يسنده،نو اثر هستند.  از نگاه ينمطالب ا يگرد تهادر ج يهده و نقا روسينآ

سازند يرا متاثر م يهروس يالمللينب يتکه موقع ييو روندها يو داخل يمختلف خارج يو روندها

 يرويادر پ ياگسترده يهايتها و محدودهمواره امکان ها، فرصت يهدهد که روسينشان م

 يابرخوردار بوده و  يلمللاينب ينيآفرنقا يبرا ياديز يو معنو ياز منابع ماد خود داشته و

 يدها آن بوده است. يتيکيژئوپل يهايتها و خطرات در مقابل فعالاز فرصت ياگسترده يفط

 يتدر مورد وضع يزنامکان گمانه يندهانداز آست که چشما اثر آن يننگارنده در ا ياصل

را  يشترياطرات بمخ يندهدر جهان آ يهاساس، روس ينکند و بر ايرا فراهم م وسيهر يتيکژئوپل

 ياستو س يتيکژئوپل»در کتاب  يوادولنکو، مالچنکف و ماکشا يميتريد تجربه خواهد کرد.

 يهايتو مشکالت و اولو يهمعاصر روس يهاياستدر س يتيکنقا عامل ژئوپل« يهروس

 يکژئواستراتژ يهايتکند. او به اولويم يلمدرن تحل يهو توسعه روس يريگدر شکل يتيکژئوپل

قرار  ييرتغ يتيکعوامل ژئوپل يرها تحت تاثيتاولو ينا يندهست که در آا يپرداخته و مدع يهروس

اصول  يبامروز، ترک يروس يهاياستس يريگخواهد کرد. از نگاه دولنکو در روند شکل

 يداخل ياستبارز س يژگيست که وا يمدع ين،مهم است. همچن ياربس يو عناصر تمدن يتيکژئوپل

مهم در روابط  يگرباز يککشور مستقل و  يک نتاکنون به عنوا يساز بدو تأس يهروس يو خارج
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 ياسيعامل مرتبط با حل مشکالت س يک يعني يتيک،روزافزون عامل ژئوپل يتالملل، اهمينب

 به اهداف مربوط به آن است.  يابيو دست ينيسرزم ياسيس يهايتاز اولو يناناطم يني،سرزم

که موضوع رابطه  يافتتوان دريم يو خارج يرانيها و آثار اهنوشت ينتربه مهم ينگاه با

بوده است. اما  يمختلف يسنگاننو يمورد توجه و بحث و بررس يهروس يمل يتو امن يتيکژئوپل

آنچه که نگارنده را وادار به پژوها در باره موضوع مورد بحث نموده سه نکته است. نخست 

نگرش و  يتيک،ژئوپل يرام که رابطه سه متغبرنخورده يمورد بحث به مطلب يهاشتهدر نو ينکها

است و  يدجد ياربس 2021سند راهبرد سال  ينکهقرار دهد. دوم ا يراهبرد را مورد بررس

 يندارد و ا 2000و  2010، 2015 يهاتر در سالقبل يهابا نسخه يمهم ياربس يهاتفاوت

ام. نوشته يتيراهبرد امن يربوط به متغپژوها در بخا مر يهايافتهموضوع را به طور مفصل در 

 يدجد ياز تحوالت نظر يريگنگارنده است که کوشا نموده با بهره يکنکته سوم منظر تئور

مطالعات  يآن برا يتو اهم يمکتب برساخت يهايافته يژهو بو يدر حوزه مطالعات علوم انسان

 ييهايافتهنو و  يتوان ادعا کرد که بحثيرو، م ينبپردازد. از ا عموضو ينبه ا يو راهبرد يتيکژئوپل

 در خور توجه و نقد خواهد بود.

 يليو مدل تحل ينظر مباني.4

ساختار هرج و مرج گونه  ي،قدرتمند يزهچون انگ يرهاييها متغرفتار دولت يينو تب يلتحل براي

اند. مطرح شده يتيکژئوپل يطو مح يخيتار ياسيفرهنگ س ي،عوامل گوناگون داخل ي،المللينب

و  يتست که به خاطر اهما يمل يتامن يها اتخاذ راهبردهامهم دولت يهااز رفتار يکي

 يهاقدرت يکه از سو يزمان يژهراهبردها به و ينمورد توجه قرار گرفته است. ا بسيار يامدهاياپ

  هستند. يشترب يکاوژرف يازمندشوند نيتر اتخاذ ميو به شکل تهاجم يالمللينبزرگ و موثر ب

 يلدر تحل الملل، عمدتاًينو روابط ب يتيکدانا ژئوپل يزو ن يمطالعات راهبرد يهايهنظر در

ها از گذشته يهنظر ينتحول ا يرموضوع در س ينشود و ايبهره گرفته م يطمح يرراهبردها از متغ

و سپس  «يريمتغ»و  يگانه، نسبچند يبه سمت روابط «يجبر»و  سويهيک ياکنون از رابطهتا

به مطالعه  يزن يطيحرکت کرده است. در مکتب مح «ينگرش»و  ياجتماع ي،برساخت عامالتيت

انسان پرداخته و محور  ياسيمنا و رفتار س يشه،بر اند ياييجغراف يطو مح يعيعوامل طب يرتاث
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و حکومت  ياستبر س ياجغراف يرهايمتغ يرتاث يهسويکو  يآن در آغاز بر رابطه جبر ياصل

 يسنت هاييدگاهد يريگمکتب به شکل ينتحول ا (.Hafeznia,2014:159)ستاتمرکز داشته 

 يگرانعامل قدرت و باز يسنت يهايهمنجر شد. در نظر يسنت يتيکو از جمله دانا ژئوپل ياجغراف

رقبا به  يجهشده و در نت يبرق يهادولت يتيامن يموجب نگران يتيکژئوپل يطقدرتمند در مح

موضوع از نگاه  ينشدند. ايتر سوق داده مخشن يتيامن هايردگرفتن راهب ياسمت در پ

بود  يتر جهان و هارتلند جهانياتيرقابت بر سر مناطق ح عمدتاً يندرچون مک ييهايتيسينژئوپل

هر  يقفشد که حد يپنداشته م يرناپذاجتناب يامر يسو انگل يهاساس، رقابت روس ينو بر ا

بر رقابت و « نگرواقع» يتيکرو، ژئوپل ينبود. از ا داناو متح يگريقدرت د يزانم کدام صرفاً

کننده راهبرد يينتع يداشت و عامل اصل يدکشورها تاک يمنافع مل يبرا ياتيمنازعه در مناطق ح

 يزانو م يتيکژئوپل يطاز مح يقدرت آن، احساس نگران يهايزههر کشور را انگ يتيامن

 يزمردان نماند و دولتيم يباق يهمواره رقابت يطمحنگاه،  يناش بود. از اياحتمال يريپذيبآس

از  يلنراتزل و ک يندر،. ماهان، مکيستندحفظ آن با قدرت و جنگ ن يجز عمل به مقتضا ياچاره

 يناز ا (.Flint,2011:59)باور داشتند ياييجغراف ييگرابودند که به جبر ييهايتيسينجمله ژئوپل

در  يکراهبردها و روابط استراتژ يريگامکان شکل يتيکئوپلژ يطمح يهانگاه، بر اساس مولفه

نگرش  ينا (.Abdi,2020:16-17)رقابت وجود دارد يامانند اتحاد، ائتالف، شراکت و  ياشکال

به چالا گرفته « گراانسان يتيکژئوپل»و از جمله مکتب  يگرد يفکر يهايانجر يبعدها از سو

بر اصالت صلح،  ي،رقابت يتيکژئوپل يهاهآموز از ياريکه بر خالف بس يشده است؛ مکتب

و موجودات زنده به عنوان  يعتبا طب ينو همچن يکديگربا  يانسان يهاها و سازهملت يستيهمز

 (.Hafeznia,2021:2)کنديم يدآنها تأک ياييجغراف يستگاهز

 يتيامن يطمحالملل، ينو روابط ب يتيکدر حوزه ژئوپل« گراجهان»و  يبرالپردازان ليهنگاه نظر از

بلکه مردمان کشورها  يست،ن ييرقابل تغيرغ و يدارو پا يرقابت ي،افزارسخت صرفاً يها امردولت

 سياسي يهامانند تجارت هستند و اگر نظام ينههزکم يهابه دنبال منافع خود با روش عموماً

شکل ممکن  ينترنهيهزمنافع مردم را جستجو و به کم يرندها باشند، ناگزبرخاسته از اراده ملت

معطوف به  يايشهو اند يساالر و عناصر فکردمرمردان مدولت يهارو، نگرشيندنبال کنند. از ا
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 ياو جامعه امن منطقه يامنطقه ييگراو هم ينديشندو صلح ب يتواند به همکاريمنافع مردم م

 يهايانبه نقد بن «يقادانت» يهايه. در نظريردمنازعه و جنگ را بگ ي،نفوذ رقابت يهاحوزه يجا

الملل نه ينو روابط ب يتيکپرداخته و باور دارند که ژئوپل يککالس يهايهنظر يو شناخت يفلسف

و طبقه  غربي يداز قدرت هستند که وابسته به انسان سف يگفتمان، بلکه شکل يکعلم که  يک

حرکت  يشانتارهارف يهتوج يبوده و در چارچوب منافع آنها و برا يمسلط جوامع و دول غرب

از حصار قدرتمندان  يستيباشند با يکند و اگر قرار باشد که در خدمت منافع مشترک بشر يم

ها هدف يهنظر ينکمک کنند. ا يو ابزار يفکر يو بندها يدانسان از ق ييخارج شده و به رها

 يهارهپنهان در پشت گزا ياسيس يهايزهنقا انگ يسازو آشکار يگرروشن ياست،خود را نقد س

 يهايهبا فراتر رفتن از نظر يانتقاد يتيکمکتب ژئوپل (.Hafeznia,2014:181)داننديم يتيکژئوپل

ممکن يرغ يو خارج يداخل يهاکند که انفکاک قلمرويها گوشزد ممتعارف موجود به حکومت

(. Flint,2011:46)کننديم يباز يجهان ياستدر س يديکل ينقش يدولتيرغ يگرانو باز است

برده و آن را با  يريمتغ ياو  يجبر هاييدگاهرا فراتر از د يتيکبرنارد کوهن مفهوم ژئوپل ئولسا

، و «هانگرش»و  هايدگاهد يه،الو مناطق چند ياييجغراف يو الگوها« هاينهزم»سه مفهوم 

 گريکديدر تعامل با  ياکرده و آنها را به شکل پو يفتعر يالمللينو ب يداخل ياسيس ي«يندهاآفر»

و همچنان  يستن يبرساخت يهنظر يکارائه  ياگرچه او مدع(. Cohen,2009:43)دانسته است

کند، نگرش يکه مطرح م يرهايينهفته در روابط متغ يذات ياييداند، اما پويگرا مواقع يکخود را 

که  «تاريساخ» يهايهکند. بر خالف نظريم يکانگار نزدو سازه يبرساخت يهايهاو را به نظر

کنند، اما يو واحدها و کارگزاران را محدود م يگرانساختارها حدود و قلمرو رفتار باز معموالً

 يداشته و برا يرتاث يکديگرتعامل کارگزار و ساختار، آنها بر  يا «يابيساختار» يهايهدر نظر

 کنند.يم يجادو فرصت ا يتمحدود يگرهمد

 يريگاند که شکلبرآمده يبرساخت يا« انگارسازه» يهايهنظر يدنز،گ يابيساختار يشهاز تطور اند 

و در چارچوب  يبرخاسته از تعامالت اجتماع يگريهر باز ياو  يرا در عامل انسان يهر رفتار

 امالتاو تع يتقرار دارد که ذهن، هو يادر درون جامعه يگرنگرش، هر باز يندانند. در ايآن م

 يتهم زمان و در مکان است. ذهن يبلکه امر يشيني،پ ينه امر يطمح ينشوند و ايم يدمدام بازتول
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 يفضا يناو در چارچوب ا يتاست. هو يوستهتر پگسترده يناذهنيب يفضا يکبه  يگرهر باز

او  رشبر تحول نگ يگران،باز يگرو د يطشود. تعامالت او با محيم يفو باز تعر يدتول يذهنيناب

و نه  ياجتماع يطمح يکها رفتار دولت يطمحرو، نيدارد. از ا يررفتارش مدام تاث يفو باز تعر

ها نگرش و راهبرد دولت يت،هو ي،اجتماع يطمح ينست. در ا يکيمکان يستميس يطمح يک

شود. ساختار يم يو بازنگر يدبازتول يف،بلکه مدام باز تعر يرد،گيشکل نم يشههم يبار برا يک

پنداشته  يرپذاثرگذار و اثر يا،پو ي،فکر يابلکه جامعه يامر ثابت و خط يکنه  يتيکژئوپل حيطم

هنجارها،  يتيک،چون ژئوپل ياز عوامل متعدد يانگارسازه يهدر نظر ياجتماع يطشود. محيم

 ينمودار امر اجتماع (1(.شکل)Wendt,1999)شوديم يلها تشکدولت يگرنهادها و با حضور د

 دهد:يها را نشان منگاه و رفتار دولت يت،هو رب يطمح
 يانگارسازه يشهها در چارچوب اندرفتار دولت يريگشكل نمودار: (1كل)ش

 
و تعامالت  يتو ذهن يطمح يتبه کل يبرساخت يهايهکالن نظر يهابر بحث ينمودار باال مبتن طبعاً

 يليمدل تحل يازمندبه آنها پرداخته شود ن يستيبا يبعد يهاکه در بخا يمباحث يپردازد و برايم

باالتر و بر اساس  يمطرح شده در فرازها يرو، در چارچوب مباحث نظرين. از ايمسته يترساده

انگار سازه يا يبرساخت يهايهنظر يژهو بو يتعامل يطي،مح يهايهگرفته از نظربر يهايدهو ا يممفاه

بعد به آنها  يهاکه در بخا يبه مباحث يتها و با عنادر مورد راهبرد دولت يعلوم انسان

راهبرد را نشان  يلبر نگرش و تشک يطمح يگذاريرکه روند تاث يتوان نموداريم يم،ازپرديم

 : ييمنما يمترس يردهد به شکل زيم
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 يانگارنگرش و راهبرد از منظر سازه يط،مح روابط نمودار :(2كل)ش

 
انگار هساز يهايهنظر يژهومطرح شده و به يهايهنظر يجاز نتا يشيندر نظر گرفتن دو نمودار پ با

آن را به شکل  يهاياييبلکه پو يجهامر متوقف به نت يکگانه را نه سه يرهايتوان تعامل متغيم

هستند، درک  يانگاران مدعگونه که سازهکننده، آنيدو بازتول يا،پو يوسته،از تعامالت پ ياچرخه

 دهد:ينشان م يتررا به شکل روشن يتوضع ينا يرکرد. نمودار ز
 آن يامدهايراهبرد و پ يريگشكل يتعامل چرخه ارنمود(: 3كل)ش

 
 پژوهش يهايافته.5

 و تهاجم يک: تحريهروس يمل يت. راهبرد امن1-5

 ييراتتغ ينشده است. ا يمهم ييراتتا امروز دچار تغ 1991از سال  يهروس يمل يتامن راهبرد

دولت و گفتمان حاکم بر کشور، نگرش کالن  ياسيچون نخبگان س يمتاثر از عوامل گوناگون

 ي،و جهان يانقا و نفوذ در مسائل منطقه يايو اح ينظام ي،اقتصاد يبازساز ياسي،نظام س ياصل

 ياسيس يهايانو تحول جر يريگمنطقه، شکل يهادولت يگرو روابط با غرب و د يطيط محيشرا
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 يهايدو درک تهد يمتحدان خارج ينوپا در جستجو يهاتالش دولت يراموني،پ يطدر مح

 بوده است.  يو فرهنگ ياقتصاد يتي،امن ي،نظام

حاکم بر  يگرانگرش غرب 1999تا  1991از سال  يلتسين يسبور يجمهور ياستدوره ر در

خود را در چارچوب  يهموجب شده بود تا روس يغرب ييکشور و گفتمان همگرا يندولت ا

 ينا ييرهدف موجب تغ يندر ا ي. اما ناکاميندآن بب يالملليناز نظام ب يو بخش يغرب يهاياستس

از بحران  يناش يکه با ضربه يردبگ يامتفاوت در پ يريمس يجدهه به تدر سطنگاه شده و از اوا

متحول شود. سال  يزآن ن يتيبا بن بست روبرو شده و راهبرد امن يرمس ينا 1999کوزوو در سال 

 يهکالن روس ياستاوت در سمتف يگفتمان يريگبه شکل ينپوت يميرکار آمدن والد يو رو 2000

 يتداوم داشته است. با بازنگر« جانبهرقابت گسترده و همه»تا « و رقابت کتمشار»منجر شد که از 

 يداتتهد ،«يهروس يمل يتراهبرد امن»ور و به طور مشخص سند موسوم به کش ينا ياسناد راهبرد

گرفته شد.  ياقابله و تعامل در پم يتيمورد توجه قرار گرفته و راهبرد امن يغرب يهاناتو و دولت

و حمله  2001سپتامبر  11پس از حادثه  يسمترور يداگر چه در مقابله با تهد روسيه يزدر عمل ن

و ناتو از  يکامرآبا  يراهبرد يهادر حوزه ينمود و توافقات مهم يتحما يکامرآبه افغانستان از 

در گرجستان،  يرنگ يهاعراق و انقالببه  يکامرآامضا کرد اما پس از حمله  1+19جمله منشور 

و حمله به  2008که در سال  يدبرگز يتريانهراهبرد مقابله جو يهروس يزستان،و قرق يناوکرا

 .يدگرجستان به اوج خود رس

و بهبود روابط در  2009در سال  يکامرآدولت  يروابط از سو «يريگاز سر»وجود ارائه طرح  با

 ياگرفته بود و مجموعه ياو ارتباط را در پ يگفتمان نوسازکه  يدفمدو يجمهور ياستدوره ر

پس از آغاز  يهروس يسو و همراه يکاز  يگسترش ناتو و سپر موشک يقاز توافقات در مورد تعل

اما بهبود  يبي،منطقه پرواز ممنوع بر فراز ل يجادو در قطعنامه ا 2010از سال  يعرب يهابانقال

 يکامرآتقابل  يگربار د 2012در سال  ينکار آمدن پوت يود و با روکوتاه ب يکامرآو  يهروابط  روس

 يديموج جد 2014از سال  ينبحران اوکرا يژهو بو يهاز سر گرفته شد و در بحران سور يهو روس

شد و با  يتهاجم يگرياز هر زمان د ياب يهروس يتياز تنا و رقابت آغاز شد و راهبرد امن

در لوهانسگ و دونتسک،   ينطلبان در شرق اوکرايياز جدا يتو حما يمهکر يرهجزاشغال شبه
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 يهايارزما يه،روس يهغرب عل يهايمهر گونه امکان بهبود روابط به شدت محدود شد. تحر

 يهايريدرگ ياهس يايدر در يژهو به و ياييدو طرف و در مناطق در يمرزها نارمتعدد در ک

از  يستيرا با يگوناگون در مناطق مرز يو استقرار جنگ افزارها ياييو در ييمحدود هوا

کاها  يانداز روشن برادوره رقابت، تنا و منازعه بدون هر گونه چشم يکآغاز  يهانشانه

ها و که روند تحول نگرش يابيميبه طور کوتاه در م يخيتار يهادوره ينمرور ا از دانست.

 يهارفتار دولت يو دگرگون هيروس يتيامن يطط محيشرا ييرکشور، تغ ياسيکالن س يهاگفتمان

 يزن يهو بسط روابط با غرب، موجب شده تا روس يرنگ يهاپس از انقالب يجدا شده از شورو

توان يتحول را م ينو ا يردبگ يارا در پ يتريتر و تهاجميانهتر، مقابله جويجد يتيراهبرد امن

پاسدار  يروهاياز ن يزر عمل ن. ديافتدر يبه روشن 2015تا  2000 يهاسال يمل يتاز اسناد امن

 ينظام يروهايالمنافع تا نمستقل مشترک يبر اساس مصوبات سازمان کشورها يصلح روس

 يکشورها يجنگ يو ناوها ينظام يماهايهواپ يريو رهگ ينو اوکرا نمتجاوز به خاک گرجستا

 يدات،و تهد يتيامن يطتحول در مح يدارد. پا به پا ينکرمل يرفتار ييراتاز تغ يتحکا يغرب

 شده است.  ينگرباز يزن يتياند و راهبرد امنکالن دگرگون شده ياسيس يهاها و گفتماننگرش

 يدنظرطلبتجد يهاقدرت يناز بزرگتر يکيامروز به عنوان  يهروس ي،گران غربيلنگاه تحل از

حوزه ست که در ا آن يدهد و در پ يانپا يبرالل يدارد به نظم جهان يمدر جهان است که تصم

و رودخانه  يشمال يرا کنترل کند و اروپا يکبالت يايو در ياهس يايدر يانمنطقه م يايي،اوراس

 يورود به اروپا و دوم يبرا يادروازه يبرخوردارند، اول يابرا يکاستراتژ يتدانوب از اهم

 يتيامن يراهبرد يهرو، روس يناز ا (.Paul,2019)ده کشور مهم منطقه است ياقتصاد يوندنقطه پ

خود، از  يرگرفته و با اقدامات اخ يادر پ يوجود يديغرب و آن هم تهد يدتهد يبرا يو نظام

 ي)در کنار کشورها ينينگراددر کال ينظام يرويو ن يحاتاستقرار تسل ين،اوکرا بهجمله تجاوز 

، غرب را نگران 2018-وستوک  يناتساالنه زاپاد با بالروس و تمر ينظام ينات(، تمريکبالت

  (.Paul,2019)ده استکر

 يزآميکبه اقدامات تحر يهروس»، 2021در سال  يکامرآ يبرآورد ساالنه آژانس اطالعات مل طبق

به عنوان  يجهان يدادهايبه رو يدهشکل  ي،غرب يو نهادها يالمللينب يهنجارها يفتضع يبرا



46 1401 پاييزوم، سدهم، شماره هجفصلنامه ژئوپليتيک ـ سال   ___________________________

 ي،اهسته ي،نظام يهاييو توسعه توانا يدجد يقطبچند يالملليننظم ب يکدر  ياصل يگرباز يک

 ي،اطالعات ي،نفوذ يهايتفعال ين،دهد. مسکو همچنيخود ادامه م يو اطالعات يبريسا فضايي،

متحده و  ياالتمنافع ا يفتضع يامنافع خود  يشبردپ يرا برا يبيترک يناتو تمر ينظام يهاکمک

خود  يت جهانمسکو به گسترش ارتا، اطالعات و اطالعا ين،دهد. همچنيمتحدان آن انجام م

 ياالتو مشارکت با متحدان و دشمنان ا يتجار يتي،از اقدامات امن ياداد و مجموعه خواهدادامه 

به  يابيدست يونزوئال و کوبا برا ين،رو به رشد با چ يکاستراتژ يهايهمکار يژهمتحده به و

نفوذ  ي،اسوسج ياز ابزارها يريگکشور به عنوان با بهره ينگرفته است. ا يااهداف خود در پ

 ياتي،ح يهايرساختخواهد بود و ز يمجاز يدر فضا ياصل يدتهد يکو حمله خود، همچنان 

 يبآس يخود را برا ييرا هدف قرار داده و توانا يو کنترل صنعت ياييدر يرز يهااز جمله کابل

 ,Annual Threat Assessment )«بخشديها در هنگام بحران بهبود ميرساخترساندن به ز

هاي ، سالح«از دست رفتن برتري نظامي»در کتاب خود با عنوان  مارتيانف،آندره ( 2021:9-12

گذاري ژئوپليتيک را تغيير دهند. محاسبات سياستروسي را تحليل کرده که ممکن است جديد 

، TU-160M2 يراهبرد يهاافکنهمانند بمب يروس ياتيسامانه عمل ياديتعداد ز ياز نگاه و

 يردآنها را در نظر بگ يدوجود دارد که غرب با Iskander يهاو موشک X-101ز کرو يهاموشک

  (.Paul,2019)آن را درک کند ينظام يدتا تهد

 يسئر يبپس از تصو  2021 يهئژو 2کشور که در  ينا يمل يتسند راهبرد امن ينترتازه در

سند در  ينمالحظه کرد. ارا  يهروس يتيرفتار امن يندهانداز آتوان چشميجمهور منتشر شده، م

 يهروس يمل يتامن ينو راهبرد تام يمل يهايتاولو ي،المللينب يطمح ي،چهار بخا به اصول کل

راهبرد  يقتو در حق يسند مل ينترپردازد و در واقع جامعيساله م 6دوره  يک يبرا

اسناد مسبوق و   2015با سند  يسهسند در مقا يناست. نکته جالب در ا (Grand Strategy)کالن

 يخي،تار يهاو ارزش يمعنو يهاسنت ي،انسان يهايتست که بر مردم و ظرفا يديبر آن، تاک

است.  يمل يهايتبه عنوان اولو يالمللينب يو ثبات راهبرد ياقتصاد نيتاطالعات، ام يتامن

ار کشور قر ينا يتيو امن ياسيبار است که مورد توجه نخبگان س يننخست يموضوعات برا ينا

 يتامن يشورا يراست. پاتروشف دب يو مل يجهان يدط جديدهنده واکنا به شرااند و نشانگرفته
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دولت قدرتمند و  يکهماهنگ از  يبيتنها ترک»کرد که  يدسند تاک اينپس از انتشار  يهروس يمل

 ينجامعه عادالنه را تضم يک يلو تشک يمل ييتواند موجب شکوفايم يرفاه انسان

 ياجتماع-يشده که توسعه اقتصاد يددر سند مذکور تاک ين،همچن (.Sergievskaia,2021)کند

نه تنها  يهروس يمل يتدارد و امن يناگسستن اطآن ارتب يمعنو يهايانکشور و محافظت از بن

کشور از  ينا يدارتوسعه پا يآنها برا يتآن است و اهم يسنت يهاموشک و تانک بلکه ارزش

 )«برابر شد يزهبا سرن يتمعنو» يانينسربر يرو به تعب يستکمتر ن آن ياهسته يهازرادخانه

Sergievskaia,2021.) 

از  يهروس يدرک رهبر ينشانگر چگونگ يهروس يتيو اصول سند راهبرد امن يمدر مفاه تغيير

با آن روبرو بوده است.  يراخ يهاکشور در سال يناست که ا يو خارج يداخل يتيامن يهاچالا

 ي،اقتصاد ي،فرهنگ ي،تا اجتماع يمسکو، از نظام يمل يتاز هشت اولو ياهر حوزهدر  يباًتقر

اشاره شده است.  يهروس يمنافع مل يفتضع يبه اقدامات غرب برا يره،و غ ياطالعات تي،دول ي،فن

 "يدمنشور پارانوئ"را  ياستراتژ ينا يه،متخصص روس ي،امر باعث شده است که مارک گالئوت ينا

 يميتريد ياست. اما برا يهروس يتامن يدهنده نقا غالب عناصر تندرو در شوراانبنامد، که نش

با غرب است که  "مدت يطوالن ياروييرو"دهنده نشان ينمسکو ، ا يمرکز کارنگ مدير، ينترن

حذف اهداف و منافع مشخص در روابط با اروپا  يزن بوچانان (.Kapoor,2021)آغاز شده است

مستقل دانسته و آن را   يهنشانگر تولد دوباره روس يدجد يکسند استراتژمتحده را از  ياالتو ا

 يجادا"که بر عالقه به  2015چرا که بر خالف سند سال  يند؛بيواشنگتن م يبرا يخبر بد

شدن  يداز ناپد ينجاداشت، در ا يدتأک "منافع مشترک"بر اساس  "متحده ياالتمشارکت کامل با ا

اکنون  يهرسد روسيمتحده سخن رفته و به نظر م ياالتو ا يهروس ينب "مهم مشارکت يهاينهزم"

. (Buchanan,2021)جزم کرده است "برفتن يابه پ ييتنها"و  يندهپنج سال آ يعزم خود را برا

 يکفراتر از  يدسند جد يدگرگون شده و محتوا يجد وربه ط يهروس يتيرو، راهبرد امنيناز ا

در  يمل يتدر سند راهبرد امن ييراتگران، تغيلاز تحل ياريبس ساده است. از نگاه يرسانبه روز

سند پس از  يناست. در ا يانهگشاافق يسيدگرد يکو  يفراتر از روند قبل ياربس1400 يرماهت

 يمل يهايتآن، به ذکر اولو يهاروندها و امکان و يددر جهان جد يهروس يتيامن يطمح يبررس
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کرده است:  يانب يررا به شرح ز يمل يتيامن يها، راهبردکشور پرداخته و بر اساس آنها ينا

 يتامن ي؛و دولت يعموم يتدفاع از کشور؛ امن ي؛انسان يتو توسعه ظرف يهاز مردم روس يتحما

از منابع  يو استفاده منطق يستزيطمح يمنيا ري؛و فناو يتوسعه علم ي؛اقتصاد يتاطالعات؛ امن

 يو ثبات راهبرد يخي؛فرهنگ و حافظه تار ي،سنت يالقو اخ يمعنو يهاحفاظت از ارزش يعي؛طب

 (.Russian Federation National Security Strategy,2021)يو مشارکت يالملل ينب

مکتب مطالعات  يربه تعب« جامع يتامن»بر مفهوم  ينگاه کالن و مبتن يک يهروس يمل يتامن راهبرد

دانسته و از اقتصاد،  يو اطالعات يوضوعات نظامفراتر از م ياررا بس يتکپنهاگ است که امن يتيامن

از خانواده،  يترو، بر حماين. از ايردگيرا در بر م يستزيطتا اجتماع، فرهنگ و مح ي،علم، فناور

بهداشت  ي،کاها فقر، بهبود خدمات اجتماع يت،جمع يامادران، کودکان، سالخوردگان، افزا

راهبرد  يتاولو ينبه عنوان نخست يعموم آموزش يفيتو بهبود ک يخدمات اجتماع ي،عموم

 يبه موقع ارتا موجود و احتمال ييبر شناسا ي،حوزه دفاع در شده است. يدتاک يمل يتامن

 يتقابل يحفظ سطح کاف يه،در روس ينظام يزيربرنامه يستمبهبود س ي،نظام يدهايخطرات و تهد

مسلح، توسعه متعادل  يروهاين يزماستفاده ر يبرا ياز از آمادگ يناناطم ي،اهسته يبازدارندگ

 يدتاک يپرستيهنمدرن، آموزش م يهامسلح به سالح يوهايرن يزتجه ي،سازمان نظام يهابخا

 يتامن يهادر حوزه(. Russian Federation National Security Strategy,2021)شده است

به دالر،  يابستگکاها و ي،اقتصاد يتحاکم يتو اطالعات، بر تقو يعلم و فناور ي،اقتصاد

 ي،صادرات، جذب دانشمندان خارج يسازمتنوع ي،به صدور مواد خام و انرژ يکاها وابستگ

 يچون هوش مصنوع ييهاو بهبود روش يارتباط يهاساختيرکشور، توسعه ز ياستقالل فناور

 شده است.  يدتاک

سند  ينا يهايژگياز و يروس يهاهم ذکر شد، توجه به فرهنگ و سنت يناز ا ياپ کهچنان آن

 يان،اقوام و اد ينب يهماهنگ ي،اجتماع يکپارچگي يتچون تقو يرو، موارد يناست و از ا يدجد

 يخي،حفظ حافظه تار يخي،تار يقتحفاظت از حق يه،روس يونفدراس يتيملمردم چند يتحفظ هو

 يآگاه يتها، تقوروس يهاها، تداوم نسلارزش يحفظ خانواده سنت يخ،تار جعلمقابله با 

 يهايدهطرد ا يخي،و تار يو فرهنگ يو اخالق يمعنو يهاارزش يسنت ياز نقا روس يجمع
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آموزش و پرورش به عنوان  يستمشده از خارج، توسعه سيلتحم يهاها و مدليشهکل يبي،تخر

به  ياز زبان روس يبانيشهروندان، پشت يهنيو م اخالقيو  يمعنو يتشخص يريگشکل يانبن

 يگانهب يفرهنگ يهاها و ارزشيدئولوژيدر برابر ا يهو محافظت از جامعه روس ي،ولتعنوان زبان د

 Russian Federation National)اندکشور برخوردار شده ينا يتيدر راهبرد امن ياديز يتاز اهم

Security Strategy,2021.)  

به   يستيبا يتيک،ئوپلژ يهاتنا يادر مواجهه با افزا يهروس يد،کنندگان سند جديننگاه تدو از

برابر و  يجهان يتالملل، اصول امنينالملل بر اساس حقوق بينروابط ب يستمثبات س ياافزا

 يبندبلوک يکردهايها و رودولت يمجانبه بدون خطوط تقسچند يهمکار يقتعم يم،قابل تقسيرغ

ان ملل متحد سازم يقاز طر ياو منطقه يجهان يهامشترک به مشکالت و بحران يدگيرس رايب

منافع در قطب شمال سخن  ينسند از تضم ينملل متحد اقدام کند. در ا يتامن يشورا يژهو بو

بار است که در  يننخست يبرا ين،در نظر گرفته است. همچن يتحاکم يچالا برا يکرفته و 

 يتحاکم يدبه مفهوم تهد يدبا يناز قطب جنوب بحث شده است. همچن وسي،ر يتيسند امن يک

 يتيامن يراهبرد يهلذا دولت روس (.Buchanan,2021)فرهنگ اشاره کرد يسازيتيو امن يگفرهن

را پوشا داده و به آنها  ياسيو س ياقتصاد ي،اجتماع ي،فرهنگ يهاگرفته که همه مقوله يادر پ

 «يسازيتيامنيرغ»کپنهاگ که بر  يتيکه از نگاه مکتب امن يکند؛ موضوعميبرخورد  يتيبا نگاه امن

 يتيامن ياستس يک يردارد، مغا يدها تاکدولت ياز سو يو اقتصاد يفرهنگ ي،اجتماع يهايدهدپ

 جامع و کارآمد است.

کشور خود را  يندهد که اينشان م 2021در سال  يهروس يمل يتکوتاه سند راهبرد امن بررسي

 ي،افزارختو س ينظام يداتموضوع عالوه بر تهد ينو ا يندبيم يخارج يهاقدرت هدر محاصر

 يو اقتصاد يو اطالعات ياخالق ي،ارزش ي،اجتماع ي،فرهنگ يافزارنرم يداتاز تهد يامجموعه

و  ياز قدرت نظام يزن يدهاتهد ينمقابله با گستره ا يکشور برا ينو راهبرد ا يردگميرا در بر 

. يردگير مها را در بو حفظ سنت ياجتماع يتو مصون ياقتصاد يتتا تقو ياهسته يبازدارندگ

 رتتر و آمادهيتر، تهاجميرتر و فراگبا گذشته، گسترده يسهدر مقا يهروس يتيرو، راهبرد امنيناز ا

 ييراتيتغ ينست که چرا چنا رابطه آن ينو مقابله شده است. اما نکته مهم در ا يريدرگ يبرا
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 ينا ياييجغراف ونييرامپ يهايتو واقع يتيامن يطبا مح يها چه نسبتيژگيو ينشده و ا يجادا

 .يمپردازيآن م يبه بررس يکه در بخا بعد يکشور دارد؟ موضوع

 و ژئوکالچر  يتيکژئوپل يط: محير. محاصره فراگ2-5

شد. اما يثابت پنداشته م کشورها نسبتاً يتيکژئوپل يطمح معموالً يتيکژئوپل يسنت يهايهنظر در

 ياز تحوالت فن يريپذيرعالوه بر تاث يتيکژئوپل يطمالحظه شد، مح يگونه که در مبحث نظر آن

 پليتيکژئو يطاساس، مح ين. بر ايردپذيم يرتاث يزن يناذهنيب يها و فضااز نگرش يگر،د يگرانو باز

که  يردپذيم يرتاث يگريثابت، از عوامل د نسبتاً يهامولفه يسريکاز  يضمن برخوردار يهروس

 شود. يمتحول م يگرد يگرانباز ياستها و سنها، گفتمادر گذر زمان و در نسبت با نگرش

 ياربس يهروس يتيامن يطمح ي،و راهبرد يتيکيورزان حوزه مطالعات ژئوپليشهاز اند يارينگاه بس از

از  يهموار يژهآن به و ياييجغراف يهايژگيقلمرو و و يامر از گستردگ ينمخاطره است و اپر

احساسات  هجوهر يکاپالن، نا امن ير. به تعبيزدخيبر مآن  يامنطقه يطمح يزاروپا تا خاور دور و ن

 ياقرا عامل اشت يدر دشت شرق يامناحساس نا يزن يلينگتوندهد و بيم يلرا تشک يهروس يمل

 :Kaplan,2020)يردپذياثر م يخاز تار يشترب يروس يشهدفاع دانسته و باور دارد که اند يبرا

 يجهان حيطقابل درک است. در م يو مل يامنطقه ي،نجها يهدر سه ال يهروس يتيامن يطمح (.137

است.  يدهد ياديز يهايبآس يپس از شورو يهاو متحدانا در سال يکامرآ ياز هژمون يهروس

ناتو و  يمانورشو، تداوم پ يمانانحالل پ ي،قطبنظام دو يهابه خاطر شکست در رقابت يرتحق

 همداخل يزو ن ياو منطقه يدر سطوح جهانکشور  ينا يگاهگرفتن نقا و جا يدهگسترش آن، ناد

بر  يو روان يارسانه ي،کشور، فشار فرهنگ ينا يو امور داخل يانفوذ منطقه يهادر حوزه

کشور در قالب  ينمردان او دولت ياسياز نظام س يستيفاش ياچهره يمو ترس يروس يحکمران

به سازمان  يرشدر پذ يادو دهه يرختا ي،و نظام تزار ينيسماستال ياياح ينيسم،چون پوت يميمفاه

 اند.بوده يجهان يطمح ينا يهانمونه ينترهشت، مهم يو اخراج از ج يبازرگان يجهان

شود که يارائه م ياز جهان در حال تحول و آشفتگ يريتصو  2021 يمل يتسند راهبرد امن در

شود. به يم يتريو جد يشترب يهايريمنجر به درگ يناست و ا يانغرب در حال پا يهژمون

 يغرب( و نگران يالوقوع هژمونيبقر يان)پايخيتار ينيبخوش يبترک ينا ين،ترن يتريدم يرتعب
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 يددر مورد تشد ينحکم معروف استاليادآور يغرب( به طرز مبهم يرفتار و خشونت فولا)يقعم

شکل به  يهروس ي،است. لذا از نظر اقتصاد ياليسمسوس يردر امتداد مس يمبارزه طبقات

شده، با رقابت  يجاداز آن ا يريرساندن به آن و جلوگيبآس يکه برا يمختلف يهايتمحدود

رو به رشد است. در حوزه اخالق،  يدياستفاده از زور تهد يتي،ست. از نظر امنروبرو ياناعادالنه

 ي،داخل ياستس . دريرندگيآن مورد حمله قرار م يخيتار يراثو م يهروس يسنت يهاارزش

مدت در يطوالن يثباتيب يجادمقابله کند که هدف آنها ا يمجبور است با عوامل خارج يهروس

، به يزوداپ يک يبه جا يندهفزا يهايو ناامن يداتاز تهد ملوم يرونيب يطکشور است. مح ينا

از سه  يخود را به عنوان عضو روسيه(. Trenin,2021)شوديدوره در نظر گرفته م يکعنوان 

 يکشور را دارا يزدانسته و رهبرانا ن يانوسيهاق ياو آس يکآتالنت يورو يا،اوراس تيکيژئوپل يطمح

ست و نقا ا يمختلف يهايژگيو يفضاها دارا يناز ا يکدانند. هر يم يرپذانعطاف يتيهو

در تمام سه دهه گذشته  وسيهدارند. ر يخود در امور جهان يتاز موقع يهدر درک روس يخاص

مذکور  يتيکدر سه منطقه ژئوپل يتقدرت بزرگ شناخته شود و عضو يکن تا به عنوا يدهکوش

 يهبرخوردار است. از آنجا که روس يابرا ياديز يتقدرت بزرگ از اهم يتوضع ينبا توجه به ا

 طبعاً رگ،قدرت بز يکقدرت بزرگ است و به عنوان  يکمناطق است،  يناز ا يکهر  "عضو"

  (.Svarin,2017:138)است يمنافع يمناطق دارا يناز ا يکدر هر 

از غرب، جنوب و شرق به اشکال و درجات  يهروس يامنطقه يطمح يزن يلحاظ همجوار به

 يداتتهد يطوالن يخيتجربه تار يکاز  يهروس ي،غرب يطاست. در مح يدمختلف مورد تهد

ئد، تا تجاوزات مکرر سو يالديها در هزاره نخست ميکينگبرخوردار است. از حمالت مداوم وا

برخاسته از انقالب فرانسه  يداتو سپس تهد يالدي،م 17تا  11 يهادهو لهستان در س يتوانيل

 يناپلئون متجل يهادر جنگ يژهکه بو 19در اوان سده  يهروس يتزار يو مذهب يسنت يايدن يبرا

ناتو در دوره جنگ سرد،  يداول و دوم و سرانجام تهد يجهان يهاآلمان در جنگ يداتشد، تهد

چون  يليبرخوردار بوده و به دال يتکمتر از امن يهروس يغرب يدهد که مرزهاينشان م

قدرتمند  يگرانو باز يو منفعت يمذهب ي،نفوذ قوم يهاتداخل حوزه يايي،جغراف يريناپذدفاع
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تا  يکبالت يايعرصه از در ينخود بوده است. ا يمناطق غرب يتنگران امن يههمواره روس ي،غرب

 است.  يهروس يتيامن يهايو نگران يداتحوزه تهد ينترهنوز هم مهم ياهس يايدر

 يندهآ يبرا يشرق ياروپا يتبر اهم 1919در سال  يندرست که مکا جالب توجه آن نکته

 ينمستقل ب يهاوجود دولت ياتيضرورت ح»قائل بود و بر  يتاهم ياربس يجهان يهارقابت

 يلکرد که با  تشک يشنهادداشت و پ يددو دولت تاکاز تسلط آن  يريجلوگ يبرا «يهآلمان و روس

 يهروس يهاو داغستان، طرح يجانگرجستان، ارمنستان، آذربا ين،د، اوکرايسف يهروس يکشورها

ها، به صورت يجمهور ينو استقالل ا يشورو يکه با فروپاش يکنند. موضوع يرا خنث

 (.Kaplan,2020:75-76)شباهت داشت يندرمک يشنهادبا پ يزيانگشگفت

و  يايينفوذ در حوزه اوراس يبرا يو متحدانا اقدامات گوناگون يکامرآ ير،سه دهه اخ در

 يااز پ يارا ب ينکرمل يموضوع موجبات نگران ينانجام داده اند و ا يهروس يرامونيپ يکشورها

ند متعدد آن مان يناتو و نهادها يجي، گسترش تدر1990فراهم آورده است. بحران بالکان در دهه 

، 1997در سال  «يتعضو ياقدام برا»طرح  ياو   1994در سال « صلح يطرح مشارکت برا»

گسترش هنجارها، نهادها و  ينطورو هم يهو ترک يدر لهستان، چک، رومان ياستقرار سپر موشک

ابتکار مشارکت »، 2004از   «يدجد يگيهمسا» ، طرح1997از « گوام»چون  يگرد يغرب يهاطرح

بوده که از نگاه  ي، همه و همه مجموعه اقدامات2013از  «يهتوافق اتحاد»، و 2009از  «يشرق

 اند. کرده يدآن را تهد يانفوذ منطقه يهاو حوزه يمل يتمسکو، امن

اروپا پس از جنگ سرد و از جمله گسترش آن  يتينظام امن يناتو به عنوان ستون اساس پذيرش

در قبال  يکاآمر ياستس ييرتغقابليرغ يهايژگياز جمله و يشورو يهاياز جمهور يدر تعداد

 ياستس يمتحده ابزار اصل ياالتا يجنگ سرد، گسترش ناتو برا يانبوده است. پس از پا يهروس

متحده ناتو را عامل تحول در قاره اروپا  ياالتا ين،شد. عالوه بر ا يااروپا و اوراس در يتيامن

ناسازگار با  ي، که مفهوم"متحد ياروپا"بر مفهوم  يمبن 1994مسکو از سال  يداند. هشدارهايم

 يهروس يهها اما گسترش ناتو لزوماً عليگسترش ناتو بود، مورد توجه قرار نگرفت. از نگاه غرب

داشته و با مخالفت کامل  يکاها و اهداف آمريزهاز انگ يهبر برداشت روس يمنف يراما تأث بوده،ن

 (.Rumer and Sokolski,2020)روبرو شده است يهدولت روس
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کنند، يموجود را نقض م يهانامهکه غالباً توافق يهگران، اقدامات روسيلتحل ينگاه برخ از

نگاه،  يندهند. از ايکشور قرار م ينخراب شدن روابط را بر عهده ا يتمسئول يشترينب

 يهروس تييو مالحظات امن يافرهنگ، جغراف يخ،چون تار يموارد دتاًمع يزن يکاآمر يهاياستس

خود  يوهسال گذشته به ش يس يط يکاجمهور آمر يهمه روسا ياستو س يرندگمي يدهرا ناد

دو  ينتنا ب يدتشد يروابط کمک کرده است. دو موضوع اصل يبوده و به فروپاش يواقعيرغ

 يآنگونه که هست و تالش مداوم برا يهروس يرشبه پذ يلمورد عدم تما ينکشور است. اول

 يااوراس يبه فضا يکآتالنت - يورو يتيآن است. دوم گسترش نظام امن ياسيس يستمتحول در س

 يجهنتيب يشهمسائل هم ينحل ا يمتحده برا ياالتمکرر ا يهااست. تالش يهدر اطراف روس

 (.Rumer and Sokolski,2020)بوده است

اکت برابر شرخواستار  يشهروس ها هم 2012تا  ييزمان گورباچف و طرح خانه مشترک اروپا از

در سال  يهمجمع فدرال روس يدر سخنران يناند. پوتحوزه بوده ينا يمبا غرب در معادالت و مفاه

بود ، هست و  ييقدرت اروپا ينالبته بزرگتر يهروس يزاز هر چ ياب"به صراحت گفت:  2005

 يديجد يفتعر"خواستار  يزامور خارجه ن يرالوروف، وز يسرگئ 2007. در سال "بودخواهد 

 ,Svarin)شد يکاروپا و آتالنت يدوباره ساخت فضا يمو لزوم تنظ "يهبا حضور روس يسماز آتالت

طرح جامع »از   2008در سال  يهجمهور روس يسئر يدفمدو يميتريد طور،ينهم(. 2016:133

  (.Zagorski,2009:44)سخن گفت« وستوک يتا والد ونکووراز  يياروپا يتامن

 ياربس يکآتالنت-يورودر منطقه  يگاهادارد، جا يادر منطقه اوراس يهکه روس يتيموقع برخالف

چندان مورد  «ييجامع اروپا يتامن  يا «ييخانه مشترک اروپا» يرو، ادعا يناست و از ا يفضع

و  يکامرآ يه،جانبه روساز ضرورت تفاهم سه 2007استقبال غرب نبوده است. الوروف در سال 

جهت جالب است که  يناز ا سخن گفته بود. گفته او النتيکييورآت يتامن ياروپا برا ديهاتحا

 يهبزرگ در سده نوزدهم شب يهابه کنسرت قدرت عمدتاً يکمنطقه اوراتالنت يهبرداشت روس

بر اساس خوانا مسکو از  يکآتالنت-يورورسد که ساخت جامعه يبه نظر م ينبنابرا است.

از  يکبزرگ است که هر  يهااز قدرت يتحت سلطه تعداد کم ينظام انبه عنو يجهان ياستس

جامع  يتامن يا ييهمگرا يکبه  يو شباهت (Svarin,2016:133)کننديخود دفاع م يمنافع عمل
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 يهاها موجب شده تا در تمام سالعدم تفاهم ينندارد. ا يغرب يهايبرالمورد نظر ل يامنطقه

 2000از سال  يزن يهو روس يافتهناتو گسترش  يمان، پ1989سال  رورشو د يمانپس از انحالل پ

 خود اعالم کرده است.  يتيامن يدآن را به عنوان تهد

و افغانستان را در بر  يمرکز يايتا قفقاز، خزر و آس ياهس يايکه از در يجنوب يتيامن محيط

 يو عامل اسالم يرانو ا يچون عثمان يگرانيبا حضور باز عمدتاً يخيبه لحاظ تار يرد،گيم

 يهاشده و جنگ يلتبد يهروس يبرا يديبه تهد 15از سده  يعثمان يست. امپراتورشده ا يفتعر

 يهاداشته که جنگ ياندو طرف جر يانو بالکان م ياهس يايسر مناطق شمال در رب يمتعدد

مورد آنها دانست که  ينحال آخر ينو در ع ينترمهم يدرا با 1857تا  1854 يهادر سال يمهکر

 يهاو قدرت يعثمان يمانيدر هم پ يکد راهبرد يکآن زمان به عنوان  روس از يهادولت يبرا

آن با  ييسوبه ناتو در دوره جنگ سرد و تا امروز و هم يهترک يوستندر پ هک يافتهمعنا  يغرب

معتقدند که  يقابل درک است. برخ يهبحران سور يزتا امروز و ن 2014از  يمهغرب در بحران کر

و لزوم  ياهس يايموجود در در يبا توجه به تنگنا يستيرا با يهوردر بحران س يمداخله نظام

 يدتهد (.Irkhin,2020:114)درک کرد يايترانهراهبرد مد يکبه  دو ورو يطمح ينا ياگشا

چچن و تحوالت حوزه  يهادر جنگ يشورو ياز زمان فروپاش يهروس يبرا ياسالم يجنوب

ها با وجود روس يران،داوم دارد. در مورد ات 2020باغ در سال در بحران قره يزقفقاز و ن

مطمئن نبوده  کامالً يراناما هرگز نسبت به ا ي،غرب ديداز درک مشترک از ته يناش يهاييسوهم

 يق. مسکو از طرينندبيو غرب م يرانمحتمل در صورت تعامل مثبت ا يديو بلکه آن را تهد

عرصه،  يندر ا ينيآفرتا با نقا يدهبحران کوش يريتو مد يحاتيتسل يحضور فعال در روندها

و دشمنان  يمانانپهم يانموازنه م يبه برقرار ينکهمحتمل را محدود کند و هم ا يداتهم تهد

 (.Azizi,2019:85)بپردازد يکامرآ

 يدها ژاپن را در تداوم تهددارند. روس يمتفاوت يتو ژاپن ماه ينچ يدتهد ي،در منطقه شرق اما

 نسبتاً يدر منطقه شرق ينچ يادز يت: جمعينندبيم يدرا از دو نظر تهد يننگرند. اما چيم يغرب

 قالهدر م يندر. مکيندهآ يالمللينقدرت و نقا آن کشور در نظام ب يااز سکنه روس و افزا يخال

به  ينلندن، تصور هجوم چ ياييدر فصلنامه جغراف 1904 يلدر آور «يختار ياييمحور جغراف»
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 يلغالب تبد يتيکرا به قدرت ژئوپل ينامر به گفته او چ ينکند که ايم را مطرح يهروس ينسرزم

 يو ادعاها يبريدر س ينيمهاجران چ يقانونيرموضوع حضور غ (.Kaplan,2020:71)کند يم

رو، ينکند. از ايم ييدرا تا يتوضع ينا يبه روشن يراخ يهادر سال ينيچ يانگرايمل رزمينيس

 يدو کشور، اما برا يغرب برا يداتدر مقابل تهد ينو چ يهروس يراهبرد يهايبا وجود همکار

در روابط  يمشکالت در تعامل با غرب به توازن يست که با حل برخا مناسب آن يتوضع يهروس

و  يچون گسترش ناتو، سپر موشک يمهم يلخود برسد؛ اگر چه با وجود مسا رقيو ش يغرب

حل و فصل آسان  يبرا ياما کمتر امکان ي،مکاربا وجود عالقه مسکو به ه ي،اقتصاد يهايمتحر

و  يشرق ياستاز انتخاب س يرناگز ينرو، کرمل ينبحران وجود دارد و از ا يمشکالت دو سو

 يچون سازمان همکار ييو در چارچوب نهادها ينبا مشارکت چ «گتربزر ياياوراس»طرح  ياجرا

سند راهبرد  دراست.  يکسو بر نييراه چ طرح کمربند يايي،اوراس ياقتصاد يهاتحاد ي،شانگها

 يطبه مح« هادر جهان مدرن: روندها و فرصت يهروس»در بخا دوم با عنوان  2021 يمل يتامن

جهان ،  ياسيو س ياشاره شده و از تحول جهان مدرن، تعداد مراکز توسعه اقتصاد يهروس يتيامن

نظم  ردر ساختا ييرتغ يبرا ياو منطقه يدر سطح جهان يشروپ يکشورها يدمواضع جد يتتقو

 طورينسخن رفته است. هم ينظام جهان يدو اصول جد يدجد يمعمار يريگو شکل يجهان

 ياافزا ي،توسعه اقتصاد يها و ابزارها، بحران در مدليحفظ هژمون يبرا يغرب يکشورها يلتما

قا به محدود کردن ن يفرامل يهاشرکت يلتما ي،عدم تعادل در توسعه کشورها و نابرابر

 ينفوذ نهادها يفضع يالتي،ا ينب يگسترش تضادها ي،داخل ياسيمشکالت س ديدها و تشدولت

تر مورد توجه جهان آشفته يک يبرا يبه عنوان عوامل يتامن يجهان ييو کاها کارا يالمللينب

د رکود و رکو يطدر شرا يي،گرادر جهان، رشد افراط يثباتيب ياسند افزا يناند. در اقرار گرفته

 يبه بازارها يروس يهاشرکت يبرجسته جهان، محدود کردن دسترس دهاياقتصا ياقتصاد

حمل و نقل به  يرهايبر مس يتمحدود يجادو ا يهمحدود کردن توسعه صنعت روس ي،صادرات

 Russian Federation)شده است ياد يهجهان و روس يکننده براناامن يهايژگيعنوان و

National Security Strategy,2021.)  
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 يراخ يهادر سال يژهموضوع به و ينمغفول گذاشت و ا يدرا نبا يهژئوکالچر روس يطمح اما

خود را در حصار  ياسيو س يفرهنگ ي،نگرش ي،از نظر ذهن يهاست. روس يافته يشتريب يتاهم

در جذب  ياز ناکام يناش يدئولوژيکو در خالء ا يشورو ي. از زمان فروپاشيندبيغرب م

 يايآورده و متناسب با اح يرو يروس يهابه سنت يجبه تدر مسکو يبرال،ل يهايدها

بر  يرا مبتن ياسيتا نظام س يدکشور، کوش يندر ا يوناليسمو ناس يياسالوگرا ياگرايي،اوراس

. از يدنما يفبازتعر يو به دور از فرهنگ غرب يو غرب يخاص شرق يايجغراف يروس يهاسنت

 يهايدها يتکشور در دوران حاکم يختگي، گس1990 دهه يناکام يه،روس يدمردان جدنگاه دولت

نشان از آن دارد که نه  يرف،کوز «يغرب ييهمگرا»گورباچف تا  «ييخانه مشترک اروپا»از  يغرب

اند و نه فرهنگ و مردمان روس توان جذب پرداخته يمها و مفاهيدهها صادقانه به بسط آن ايغرب

نگاه  يننبوده است. در ا يلتسينعصر  يجز نابسامان يزيها چيناهمساز نيا يجهآنها را دارند و نت

انتخابات آزاد، حقوق  ي،آزاد ي،ساالرچون مردم يمينخبگان روس باور دارند که مفاه يد،جد

 يانقالب رنگ يهاهواژ يدسرنوشت اقوام کل يينو حق تع يمدن يمستقل، نهادها يهابشر، رسانه

آن مطرح  ياو نفوذ منطقه يههستند و با هدف فشار بر روس يهروس يندوباره سرزم يفروپاش

غرب  يغيو تبل يارزش ي،آموزش ي،خود را در حصار فرهنگ يناساس، کرمل ينشوند. بر ايم

کشور از نظر  يندارد و ا يمهم يابعاد ژئوکالچر ينچون بحران اوکرا يموضوعات ي. حتيندبيم

 ,Dorj )«کوچک يهروس»و آن را به  داشته ياتيح يتهما يهروس يبرا يتيو هو يفرهنگ ي،مذهب

 کرده است.  يلتبد (2019:17

پس از  يننخست يهابا دهه يسهکه در مقا يافتتوان دريم يهروس يتيکژئوپل يطمح يبررس با

که در شمال و در  يتر شده است به طورکننده و خصمانهيدتهد ي،رقابت يشترهر چه ب يشورو

خود را در محاصره غرب  يهنروژ تا گرجستان و قفقاز، روس يز مرزهادر غرب ا ي،حوزه قطب

جنگ  يکتواند جرقه يم يدادينشان داد که هر رو ياهس يايدر در 1399 يرماهت ادثو حو يندبيم

 يهايتنفوذ و حما يراتتاث يزن يمل يطکشور را بزند. در مح ينا يتيکژئوپل يطبزرگ در مح

 يهارا با چالا يهروس يتو امن يتحاکم يمجاز ير فضاو چه د يغرب چه در عرصه واقع

ها موجب تحول نگرش دولت يتيکژئوپل يطاز مح يددرک تهد عاًروبرو ساخته است. طب يمهم
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شود.  يو جهان يامنطقه ي،در سطوح مل يطيمح يداتساختار مناسب پاسخ به تهد يجادا يبرا

موضوع در  ينآورند و ايم يگرا رواقتدار يهايشهها و انديدهبه ا يدها در زمان تهددولت يبرخ

 يهبر نگرش دولت روس يتيکژئوپل يطمح يربعد به تاث خاکند. در بيصدق م يزن يهمورد روس

 .يمپردازيم

 يتامن يتگرا و اولوت اقتدارو گفتمان: دول يشهاند يد. بازتول3-5

کشور  يک يتيکژئوپل ياو گذارد، يفرهنگ و گفتمان اثر م يشه،بر اند ياچگونه جغراف اينکه

مقاله مورد امعان  ينا يشود، در مبحث نظريآن م يو تحول تفکرات حکمران يدهموجب شکل

است و آنگونه که رابرت  يتاهمو با يجد ياربس يهباره روسرموضوع د يننظر قرار گرفت. اما ا

 يو مذهب يستيونکم ييگرايتو تمام يهروس يجوهره احساسات مل يطي،مح يامننا نوشته،کاپالن 

 ييگرابه تهاجم و گسترش يازامر، ن ينآن سرچشمه گرفته و ا يدفاعيکشور از احساس ب ينا

 يشهکند که اندينقل قول م يلينگتونب يمزرا در ذهن آنها شکل داده است. او از ج ياييجغراف

-Kaplan,2020: 137)بوده است ياعامل جغراف يرتحت تاث يرداثر پذ يخاز آنکه از تار ياب يروس

 يآن به عنوان ساختار اصل يحکمران يشهو اند يهروس يتيکژئوپل يطلذا رابطه مح(. 138

 .يمپردازيآن م يبخا به بررس ينست که در ا يموضوع يمل يتدهنده راهبرد امنشکل

سند را  ينمعتقد است که ا 2021 يهروس يمل يتسند راهبرد امن يردر مورد تاث ينترن دميتري

توسط مقامات  1990در دهه  يبرالعبارات ل ينقطه عطف مهم در کنار گذاشتن رسم يک يستيبا

کشور  ينخود ا يهادر سنت يشهدانست که ر يو فکر يکد اخالق يکآن با  يگزينيو جا يهروس

 يشاهد تحول گفتمان يطيط محيو متاثر از شرا يدنگاه، در سند جد يناز ا (.Trenin,2021)دارد

 يج، به تدر1985 يها. از زمان گورباچف و از ساليمهست يهروس يندر نگرش حکمرا يمهم

 يگفتمان يماز مفاه يبيتالش شد تا ترک 2000در سال  ينو از زمان پوت يافترونق  يبرالگفتمان ل

 يبيرنگ شدن نگرش ترکشاهد کم 2012اما از سال  يابند، يستيزهم يروس اييگرو عمل يبرالل

و در  يافتندبروز  يبرا يتريمجال جد يروس يگراکار و دولتظهمحاف يمبوده و کم کم مفاه

 تحول کامل شده است.  ينا 2021سند 
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 يتا مسکو يالديسده نهم م يفيخود از ک ياتحول دوازده سده يردولت روس در س اساساً

 اساًبهره گرفته است. اس يو التقاط يعرف يني،گوناگون د يايشهاند يهاياناز بن يکمو  يستسده ب

مونوماخ  يميرشان از زمان والديتوان با وجود تنوع و گستردگيرا م يهدر روس ياسيس يهايشهاند

در سده پانزدهم « رم سوم» يشهتا اند يالدينخست هزاره دوم م يهادر سده يالريونه ياو کش

ا هيشهو جدال و کشاکا اند ينعصر کاتر يروشنگر ير،کباصالحات پتر يشهو سپس اند يالديم

 يمگرا در باب دولت تقسگرا و دولتگرا، جامعهکالن غرب يشهتا امروز در چارچوب سه اند

 نمود. 

ها را در بر يشهاز اند يفيکه از سده شانزدهم تا امروز ط يروس يگراکار و دولتمحافظه انديشه

نماد  ينترمخوف مهم يوانکه به دولت قدرتمند و تزار عادل و عاقل معتقد بوده و ا يردگيم

 يخدر طول تار يهروس ياسيس يشهتوان گفتمان غالب در انديرا م يکارست. محافظها آن ياسيس

 يسمو کمون يدر دوره تزار يروس يينوگرا يحت ين،الکساندر دوگ يردانست. به تعب ينسرزم ينا

 ما ياز آنجا که بحث اصل (.Dugin,2017)کارانه دولت بوده استدر خدمت هسته محافظه يزن

 يکار. محافظهيمدهيسوم قرار م يشهکار است، لذا تمرکز را بر اندگرا و محافظهدولت يشهاند

امر به  يناند. ادارد و تزارها تجسم دولت و بلکه خود دولت بوده يهروس يخدر تار يشهر يروس

آغاز شد  يالديپس از عصر مغوالن و از سده پانزدهم م يروس يداز زمان ظهور دولت جد يژهو

از عصر اصالحات  ياپانزدهم تا هفدهم و پ يهاسده يه،روس ينکاران امروزمحافظه يو برا

 يمهم يهايژگياز و« و عصر نرم سوم يهروس يحکومت مذهب ييعنوان دوران طال هب يرکبپتر

 ينبرخوردار است. اگر چه در سده نوزدهم و در واکنا به امواج انقالب فرانسه بود که در ا

سر  يفکر يانجر يکبه عنوان  يکارمحافظه ين،کارامز يکالسن يهاشهيکشور با اند

  (.Pipes,2005)برآورد

جدا از  يهرسالت مردم روس يمدع ي،روس يکاراز اشکال محافظه يکيبه عنوان  اسالوگرايي

و مردمان روس به عنوان  ياصول سلطنت روس ي،ارتدوکس روس يانمردم غرب بودند و بر بن

 يياز فرمانروا يا. آنها آرزومند بازگشت روزگار پيشيدندانديم يهروس يختار يهامولفه ينترمهم

 يانکه م ييهابا وجود تفاوت(. Berdiaiev,2004:61)بودند يو اصالحات غرب يرکبپتر
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بر  يد. تاکيستن ياکار ساده يزآنها ن يکوجود دارد، اما تفک ييو اسالوگرا يروس يوناليسمناس

 يهايژگيمردمان روس از و يفرهنگ يهاس و قوم اسالو و سنتارتدوک يحيتمذهب مس

بر  ياداشته و سکوالر  يهاروس گاه نگرش يهايوناليستکه ناس ياست، در حال يانگرااسالو

 ينست. همچنا ييگرادارند و فصل مشترک همه آنها دولت يدتاک يزن يساالرو مردم يتمشروط

 يشهاز اند يگريکرد که گونه د يادخر سده نوزدهم تا امروز از اوا ياگرايياوراس يشهاز اند يستيبا

و  يفسکيپتر چادائف، داستا يهايشهدر اند يبوده و به نوع سيکار روگرا و محافظهدولت

تر از شرق و غرب مطرح شده و بعد يقيدر برابر غرب و گاه تلف يتيو به عنوان هو يالمانسک

و در دوره  (Laruelle,2009:93-153)يافتبسط  يننارو الکساندر پا يليفلف گوم يهايشهدر اند

امروز بر  ياگرايياوراسنو ياصل يدهست. اا شارح آن ينترمهم ينالکساندر دوگ يزن يدجد

 يران،ا يه،ترک يبا کشورها يهمکار ي،المللينب ييگراجانبهچند يکا،مرآبا  يتو ضد يزيستغرب

 ياکف،خومست. ا يمتک ياييرو اوراسدر قلم يهروس ياو حفظ نفوذ منطقه ينهند و چ

داشتند. در  يکار نقا مهممحافظه ياسالو انديشه يندر تدو ينچادائف و کارامز يفسکي،داستا

او به  يهايشهبود که اند يکار روسمحافظه يشمنداند ينترمهم يلينا يوانا يستم،اوان سده ب

 آن يلين. نکته مهم در مورد ابود يکبه فاشسم نزد ياربس يدو جنگ جهان ينط بيفراخور شرا

قرار  يکار روسمحافظه يو محافل فکر لتبه شدت مورد توجه دو يراخ يهاست که او در سالا

 شود. يم يلتجل« ما يفوظا»انند کتاب ها و آثارش هميشهگرفته و از او و اند

 يستده بنخست س يهادر سال يروس ييگراو دولت يکارمحافظه ي،غرب يدنگاه متفکران جد از

کشور  يندر ا يجرا ينيسمو پوت يندولت پوت ياست و الگو يلينتفکرات ا يبر مبنا يشترب يکمو 

جهان  ياسترا س يسمعشق به رهبر است. او فاش يقانون به معنا يلين،اوست. از نظر ا يهايدها

ط بود که غرب منح يلين،پندارد. از نگاه ايم يندهآ يحيمس يرا رستگار يهداند و روسيه ميندآ

با  يعيواره طباندام يکگناه و يپاک و ب يهنمود و ملت روس يلپاک تحم يهرا بر روس يسمکمون

بقا دارد. بر اساس نگاه  يتدر ابد ينسرزم ينست و ا ياله يتمطلق بودن و تمام يادآورروح و 

رسد يم يزمحاصره اروپا بوده و فقط از خود دفاع کرده است و رو يهمواره قربان يهروس ين،ليا

خواهد  يبه امر او، اله يمقلمرو را نجات خواهد داد و با تسل ينا يخي،فراتار يکه قهرمان
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در مردم  يتخود آشکارا خواستار سرکوب عقالن يهادر نوشته يلينا (.Snyder,2019:40-43)شد

که  ي. کسانيردشکل گ "مردم يدانتخاب جد"از انسان را با  يديکند نوع جديم يشنهاداست  و پ

که  يافراد" ينشوند، همچنيتنزل داده م "رتبه در جامعه ينآخر"انتخاب را انجام ندهند به  ينا

عشق "خواستار  يدافراد جد يناز ا يلين. ا"مهار و رانده شوند يدبا دارندکنترل خود را ن ييتوانا

اشقانه چون ع يهايدهپد يليناز نظر ا ينهااست. ا "و شرط يدو شرط و باور بدون ق يدبدون ق

فقط به مردم اعتماد دارد که  يلينرهبر برجسته هستند. ا يک ي،و کشور مل يمادر ينخدا، سرزم

ها وجه کشور را اداره نکنند. از نگاه او توده يچداشته باشند اما به ه ايماندوست داشته باشند و 

 يزانگآن همچنان رقت استدالل ييبدست آورند ، اما توانا ياديز يزهايمبارزه چ يکتوانند در يم

در اصل و  يمردم يتو حاکم يدموکراس يبرالاست که نفرت او را از ل يزيهمان چ يناست. ا

 يکتاتوريد يجادا يهروس يبرا يوانزند. ايدامن م يمل يکتاتورقدرت و د يمل يدها هاو ب يفتگيش

 يکو به خاطر  و ارتا باشد يساکل يياستثنا يهابه نقا يکند که متکيم يشنهادرا پ يمل

 يابر ک يمداوم مردم شرکت کند. فلسفه او مبتن ي، از جمله دفاع، در بازآموزمقدس يتمأمور

 يمعنو يدتجد يخاص آن و مطالبات برا يبودن و برتر يياستثنا يه،روس ردمبارها و مصائب م

 (.Barbashin,2018ت)اس يمعنو يهاجامعه بر اساس ارزش يسازدستيک ي،مل

بودند که  يلينآثار ا ينهم يقاًباور دارد که دق "ينهمه افراد کرمل"در کتاب خود  گاريز ميخائيل

 يراخ يهادر سال ينگذاشتند. شخص پوت يرتأث يهروس يسنت يهااز ارزش ينپوت يفدر تعر

تالش کرده  يکند. او حت يترا در کشورش تقو يبراليليرغ ييگرايکارمحافظه يشهتا اند يدهکوش

 يهابلکه ارزش يت،کند که نه تنها بر مفهوم حاکم يتدر خارج کشور حما ييهايانرتا از ج ستا

 يهاکرد که در جهان امروز، ارزش يدتاک ي، و2014دارند. در سال  يدتاک يبرالليرارتدوکس و غ

 يکشورهاکار در انتخابات محافظه يروهاين يتو موفق يابنديم يديجد يتکار اهممحافظه

داند يم يرا اساس يروس يتهو يبرا يسنت يهادهد. او ارزشيرا نشان م يامر ينمختلف چن

خود را از  يمردم به طور حتم کرامت انسان يحيت،نهفته در مس يهاو معتقد است بدون ارزش

 يحو صح يعيطب يها را امرارزش ينکرده که دفاع از ا يحتصر ين،دست خواهند داد، بنابرا

با  "يندهآ يدئولوژيا" ينيسمسورکوف اظهار داشت که پوت سالوين، والديداند. مشاور پوتيم
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اعالم کرد   يزن يناست. پوت يريگالگو يبرا يگرد يهاينصدور به سرزم يقابل توجه برا  يتيظرف

به اتفاق مردم در تضاد  يبقر يتبا منافع اکثر در سراسر جهان منسوخ شده و يبرالل يدهکه ا

و غرب  يهروس يانها متنا يابا افزا يهروس يه خودکامگبازگشت ب ،فالاست. از نگاه مک

 يکبه عنوان  يداند و نبانقا خود را از دست داده يهروس ياسيس يدارد و نهادها يکرابطه نزد

 يهافرهنگ، گروه  يخاو هستند. تار يهايدهو ا ينپوت يجعامل کامالً مستقل درک شوند، بلکه نتا

خودکامه شود،  يکمو  يسترا وادار نکرد که در قرن ب يهوسر اجتماعي يحاتترج يامند عالقه

گرفت در مورد مداخالت در  يمتصم ينکه پوت يکردند. از زمان ينچن ينيسمو پوت ينبلکه پوت

را  يماتتصم ينتراست(، خطرناک 2016منظور انتخابات متحده) ياالتو ا يهسور ين،اوکرا

بر  يميمستق يتعل يراو تأث يهايدهو ا ينذا پوتمستبدتر شده بود. ل ياربس يهنظام روس يرد،بگ

 يخيتار يراثقدرت، م ينه با توازن جهان يو ياستدارند و س يهروس يخارج ياستس ياجرا

کنند که يرا وادار م يهروس ينيسمو پوت ينشود. پوتيم يينتع يکبوروکرات يهاياستس يا يهروس

کنند، بلکه در داخل آنها به يادعا م يانهگرااقعو يهانظريهکشورها، همانطور که  ياننه تنها در م

 (.Mcfaul,2020:95)دنبال متحدان و دشمنان باشد

که متاثر از فرهنگ  يافتتوان دريم يهو ساختاردولت روس يتها و ماهنگرش ينبا مرور ا 

 يي،گراهمچنان دولت يه،روس يو حکمران يکشور و در تداوم سنت دولتمرد ينا يخيتار ياسيس

 يامنطقه ي،مل ياييجغراف يطکشور است و مح يندر ا ياسينظام س يجو تمرکز وجه را ييگراتداراق

 يايجغراف يه،کران روسياند. قلمرو گسترده و بساختار شده ينو تداوم ا يدموجب بازتول نيو جها

 تداخل ي،مهاجم خارج يروهايدر برابر ن يرپذيبباز و آس يها، مرزهاينمسطح و هموار سرزم

کشور را از مجاورانا  ينمشخص که ا يعيو نبود مرز طب يدههم تننفوذ در يهاو حوزه ينيسرزم

و ضرورت وجود دولت  يکارو محافظه ييگرامساعد دولت ياسيس يهايشهموجب اند کند،جدا 

و  يتمعادله امن يريگشده است و به شکل يتيامن يريگو جهت يتقدرتمند و متمرکز و با اولو

 ينوساز يغلبه داشته و طرح ها يبر هر امر يتکه همواره امن ينجر شده است. به طورتوسعه م

 يهمه سازوکارها يرشوجود پذ بااند. شده يفدولت تعر يقدرتمند يراستا رد يزو توسعه ن

 يشترب ياسينظام س ين، اما در عمل ا1993از سال  يهروس يساالر در قانون اساسمردم يقانون
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شده به دولت قدرتمند و  يتهدا يساالربوده و مردم ييگرامعطوف به اقتدارو  يکدموکراتشبه

 يهادر سال يجاما به تدر ود،در عرصه عمل ب يشترموضوع ابتدا ب يناست. ا يدهانجام ينيسمپوت

و  يخاص روس ياسيابتدا از نظام س يمردان روسو دولت يدهرس يزن يبه ساحت فکر يراخ

 يهايشهبا تمسک به اند يراخ يگفتند، اما در سال هايخاص روس سخن م يساالرمردم

راهبرد  سندآورند و در يم يانسخن به م يهروس يسنت ياسياز نظام س يستيکار و گاه فاشمحافظه

 يدولت قدرتمند روس يشهاند طبعاً اند.امر صحه گذاشته ينبر ا يزن 2021 يهروس يمل يتامن

 يجهو نت يرپاستمستحکم و د يارآن بس يهايشهه و رنبود ينسرزم ينا يروزموضوع امروز و د

 يدئولوژيبوده است. ا يدئولوژيو از جمله توسعه و ا يگريبر هر امر د يتامن يتاولو يزآن ن

شد و  يمتسل يتامر امن رابردر ب ينزود و پس از لن ياربس يتابا همه قوت و اهم يزن يستيکمون

ارجح  يايدهو بقا را بر هر باور و ا يت، امن«کشور يکر د ياليسمسوس»بر راهبرد  يدبا تاک يناستال

 يگاهو جا ينفوذ و حضور جهان يهاو حوزه ييگراگسترش ي،خواهقلمرو يزدانست و از آن پس ن

از ممالک و از جمله در  ياريکرد که در بس يداپ يتيآنچنان اولو يجهان يتيککشور در ژئوپل ينا

 کردند. ينقا م يفايا ينشطرنج کرمل يهاگرا چون مهرهاحزاب چپ يران،ا

 ها يافته يلو تحل تجزيه.6

و گفتمان و نگرش از  يتيکژئوپل يرهايبا متغ يهروس يمل يتراهبرد امن يلو تحل يينتب در

که کشورها  يافتيمدر يبرساخت يهو بر اساس نظر يمبهره گرفت يعلوم انسان يبرساخت يهايهنظر

عصر  يو تعامالتشان محصول جامعه جهان يتهو يت،که ذهن برنديبه سر م ياجتماع يطيدر مح

و  يدتولباز يعرصه اجتماع ينبه طور مداوم در ا يتشان،تر موجودثابت نسبتاً عناصرآنهاست و 

 ياو ثابت که عرصه يساختار ماد يکنه  يتيکژئوپل يطرو، محينشود و از ايم يرباز تفس

 يرآنها تاث يمردان و راهبردهانگرش دولت ي،مل تيآن بر هو يذهنيناب يست که فضاا ياجتماع

 دارد.  ياساس

و  يمنمود يرا بررس يهروس يمل يتراهبرد امن يتيک،در باب امر ژئوپل ينگرش ينچن يانبن بر

و با لحاظ دو بعد  يو مل يامنطقه ي،جهان يهادر حلقه ينسرزم ينا يتيامن يطکه مح يافتيمدر

 يهاکه در دهه ياستپو يهايژگيو يعناصر ثابت و برخ يبرخ يدارا يو فرهنگ ياييجغراف
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از   يو راهبرد ينهاد ي،سه عنصر هنجار يلهبه وس ي،اتحاد شورو ياز فروپاش پسو  يراخ

) از جنوب يدولتيرغ يگران(، بازيگسترش ناتو و استقرار سپر موشک ي،غرب يهاارزشغرب)

 يد(، تهديني) مهاجران چاز شرق يتيعجم يان(، و جريسمو ترور يخواهييجدا يي،گراافراط

 يالمللينب يگرانباز يگربا غرب و د يستيترور يداتمقابله با تهد رايشود. مقامات روس بيم

 يمل يهادر کشور و از جمله در شرق، برنامه يتيجمع يدکاها تهد يکرده و برا يهمکار

 يتاند. در سند راهبرد امنهگرفت يادر پ يتجمع يزاد و ولد و ماندگار ياافزا يبرا يگوناگون

رو، اگر چه يناند. از ارا مطرح کرده يمل يتامن ينتام هايبه طور مفصل راهکار 2021 يمل

درخور  يداتيتمه يتيامن يريگيممورد توجه بوده و در ساختار تصم يو شرق يجنوب يداتتهد

تر و يچيدهپ ياربس يغرب يطموضوع در مورد مح ينا ينشده، اما از نگاه کرمل ينيبياآنها پ

 تر است.کنندهنگران

از نروژ  يغرب يو متحدانا، فقط در محدوده مرزها يکامرآمرتبط با  يامنطقه يتيکژئوپل محيط

با ژاپن و از  يمرز شرق ياگرجستان در قفقاز و  يو حت ياهس يايتا در يکبالت يايو فنالند و در

 هه با مطرح شدن مساله شمالگان در دهه گذشتمنحصر نمانده و بلک يکامرآبا  ينگتنگه بر يقطر

قرار داده و از ژاپن تا قطب،  يهسه سو يبزرگ، مسکو را در حصار يتيموضوع امن يکبه عنوان 

 ياهسته يگرفته و تنها به مدد بازدارندگرا در بر يهروس ينسرزم ياه،س ياياروپا و در يهاتحاد

 يفشارها يدو با تشد 2012. از سال شده است يريجلوگ يداتتهد ينيست که از تحقق عا

و مداخله در  يمهو تصرف کر ينو به بحران اوکرا يافتهشدت يهها در روسغرب، واکنا يتيامن

 منجر شد. 2014از  يندولت اوکرا يتيقلمرو حاکم

 يو هنجارها و نهادها يدموکراس يبرالل يداريهگفتمان سرما ي،و مل يژئوکالچر جهان يطمح در

مورد استقبال بود، اما پس از آن و  1990ابتدا در دهه  يه،در روس يبرق يدئولوژيد اآن، در نبو

با آن تعامل شود و راهبرد  يزيدار و مرتالش شد تا به شکل کج ين،کار آمدن پوت يبا رو

بازتاب انطباق و واکنا محدود در بربرش  يکم،و  يستو رقابت دهه نخست سده ب ارکتمش

 يتيحاکم يساالرشده و مردميتهدا يساالرمردم ي،روس يساالرمفهوم مردمدوره بر  ينبود. در ا

 ياگرا،اوراسنو ي،مذهب ي،بوم يهانگرش 2012پس از  يژهو به و يجشد. اما به تدريم يدتاک
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 يبازخوان يد،جد ييگراکار و دولتنو محافظه يشهاند يژهبه و يزبورسک،حلقه ا نچو يمحافل

مهم آنها به  يمو ورود مفاه يتسينو الکساندر سولژن يلينا يوانکار چون امحافظه يشمندانآثار اند

 يلاز ابزار تحل يريگبهره با شد. يلروند غالب تبد يکبه  يآموزش يهاو برنامه يمتون درس

مردان روس را در و برداشت دولت يطبرخاسته از درک مح يممفاه ينتوان مهم تريم يگفتمان

از  يامجموعه يزو ن يزيستغرب ،«ينيسمپوت» ،«ييگرااقتدار»، «ددولت قدرتمن»حال حاضر 

 يستيرا با ينهادانست و ا يتا دو دهه آت ينيسمتداوم پوت يبرا يقانون اساس ييراقدامات همانند تغ

پنداشت.  يکمو  يستدر سده ب يسمو کمون يعصر تزار يدولت روس يدنشانگان بازتول ينترمهم

گذاشته و در  يترا در اولو يتامر توسعه، امر امن يدرتمند به جادولت ق ينست که اا يعيطب

محتوا ساختن يو ب تشدن قدر يشخص ي،کنترل داخل يداخل به مساله تمرکز و الزامات آن برا

در  يزن يرونيب يطپرداخته است و در مح يانتخابات، پارلمان و افکار عموم ي،ساالرمردم يممفاه

همانند آنچه در  ين،کرمل يو راهبرد ياسيدر فرهنگ س ياتيصر حعن يکتوسل به زور به عنوان 

 يتوضع ينا يرز رنخواهد داشت. نمودا ييداد، ابا يرو يهو سور ينگرجستان، اوکرا يکشورها

 دهد.ينشان م يرا به روشن
 يروس ييگراگفتمان دولت يبندمفصل نمودار (:4شكل)

 
آنها،  يزيخبرخاسته از وخامت و مخاطره يهايانو ژئوکالچر و نگر يتيکژئوپل يطرو، محينا از

 ييگرادولت يهايشهو اند يممفاه يدمستعد بازتول يااز پ يارا ب يو نگرش نخبگان روس يتذهن

 ونموده  يلتبد يمل يدر گفتمان فرهنگ ياساس يموضوع را به عامل ينساخته و ا يو اقتدار دولت

کشور قرار داده است.  ينا ينظام حکمران يرکارهابر فراز دستو يااز پ يارا ب يتيراهبرد امن

 يتر براتر و جامعگسترده يچونان چتر يگرياز هر زمان د يشترسو، ب يککه از  يراهبرد
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ها ضرورتآمده و همه آنها را در پرتو رد يپلماتيکو د ياجتماع ي،فرهنگ ي،اقتصاد يهاياستس

تر، يزآميکتحر يشين،پ يهابه دوره يسهدر مقا يگر،د يخود قرار داده است. و از سو يهالزامو ا

 رسد. يتر به نظر ميتر و هجومخشن

 يريگنتيجه.7

تر شدن و و هراسناک يهروس يمل يتتحول راهبرد امن يو چگونگ ييمقاله با پرسا از چرا اين

تر نتر و روشياگو يافتکه هرگونه فهم و در يمکرد يرا بررس يدها ينتر شدن آن آغاز و ايهجوم

 يط،مح يرتر از تعامالت سه متغيقدق يبه ادراک يدنراهبرد مستلزم رس ينو کارکرد ا يتاز ماه

 يلاز تحل يو برداشت يعلوم انسان يبرساخت يهامر را بر اساس نظر ينگفتمان و رفتار است و ا

 يتيکلژئوپ يطشدن محيها نشان دادند که بحرانيتاساس، واقع ينو بر ا يممطالعه کرد يگفتمان

ه و يدگرا انجامگرا و اقتدارکار، دولتگفتمان و نگرش محافظه يتکشور به تقو ينو ژئوکالچر ا

شد  يبتوان مدع يداند. شامنجر شده يو هجوم يزآميکگسترده، تحر يتيراهبرد امن يريگبه شکل

تن از آن بود که با کمک گرف يهروس يمل يتراهبرد امن يپژوها در بررس ينا ياصل يکه نوآور

 حيط،به رابطه م يگفتمان يو با ابزار يبرساخت يهايهنظر يژهو بو يعلوم انسان يدجد يهايهنظر

 متفاوت افکنده شد. ينگاه يو اجتماع يناذهنيب ي،تعامل يفضا يکنگرش و راهبرد در 

 يو ادراکات يتمتن به ما نشان داد که بر اساس ذهن يهايافتهمورد استفاده و  يهاداده مجموعه

آن در سطوح  يو فرهنگ ياييجغراف يطامروز وجود دارد، مح يهمردان روسنزد دولت يتکه از هو

 قباير ياز سو يادينبن يهابا چالا يافزارو سخت يافزارو در ابعاد نرم يو جهان يامنطقه ي،مل

. اندرا به مخاطره افکنده يهو فرهنگ روس يتهو يت،و متحدانا موجود يکامرآروبرو شده و 

 يمه، کر1812گوناگون از جمله کد ناپلئون  يخيتار يها با کدهايتنوع خوانا از واقع ينا

 ييدتا يگرو درشت د يزها کد ر، ناتو در دوران جنگ سرد و ده1945-1941 يتلر، ه1853-1857

 يرا در کنار گسترش ناتو، استقرار سپر موشک ينغرب پس از بحران اوکرا يهايمو تحر ندشويم

 2008در گرجستان  ينکرمل يهارفتار و طبعاً يردگيقرار م ييدمورد تا ياهس يايدر يهاياماو رز

 يطادراکات و تصورات از مح ينا بازتاب. يندبيم يتدافع ياتيعمل را صرفاً 2014 ينو اوکرا

 يهاگسترده شده، و تنها به حوزه يزکه امروزه به شمال، جنوب و شرق ن يغرب يتيکژئوپل
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مورد توجه  2021 يمل يتگونه که در سند راهبرد امنشود، بلکه آنيختم نم يرافزاسخت

در مخاطره  يزرا ن تمدنو  يخها، تارها، ارزشسنت ي،فرهنگ ي،گرفته، موضوعات اجتماعقرار

 يدموکراس يبرالل يداريهنظام سرما ياز سو يهمردان مسکو، هجمه به روس. از نگاه دولتيندبيم

 ياو  يتچون کاها جمع يرو، موضوعاتينصورت گرفته و از ا يدرون يوپاشبا هدف فر يغرب

 يتيو با نگاه امن يدولت اييهآن برنامه يدهد و برايمقوله قرار م يندر ا يزنرخ ازدواج و طالق را ن

 يسمو کمون يدولت در عصر تزار يبه نگره يانگران، کماب يتيراهبرد امن ين. ايدنمايم يهتوص

در  يکه حضور و ورود در حت يلنظارت و تسه ود و کارکرد دولت را نه صرفاًشيم يکنزد

 يشهاند ير،فراگ يو حکمران يزيربرنامه ينا پشتوانه .يردگيرا در بر م يگريعرصه تصد

 ي،کاران کهن و نو روسمحافظه يشهست که با تمسک به اندا يروس يکارو محافظه ييگرادولت

 ينبا چن يزن يکند و جامعه روسيم يدبازتول يدط جديآنها را در شرا ياساس يهاو مولفه يممفاه

نبود آنها دارد. در  يهااز دوره ياست و نه تجربه خوب يگانهنه ب يگفتمان، نگرش و عناصر

 ينو استال يرکبخوف، پترم يوانو جامعه امروز آن با ا يهروس يخيتار ياسيفرهنگ س يقت،حق

تنها قشر  يزوضع ن يندارد. معارضان ا يکند و همدليم يينواهم يلتسيناز گورباچف و  ياب

شوند يهمراه م يتهمانها با اکثر يزن امنيتيط مخاطره ياز مردمان روس هستند و در شرا يمحدود

را تجربه خواهد کرد که دولت  يدوران يندهآ يهادهه يبرا يهرسد که روسيرو، به نظر مينو از ا

 ياآ ينکها خواهند بود. طبعاً ياصل يهايژگيراهبرد معطوف به آن وو  يتامن يتقدرتمند، اولو

موازنه  ين،غرب مجبور خواهد شد تا از هراس چ يارسد يم يگريد يبه فروپاش يتوضع ينا

 يتريمطالعات جد يازمندست که نا يموضوع يد،برآ يبشناسد و از در دوست يترا به رسم يروس

 ست.ا

 يو سپاسگزار قدرداني.8

و گسترش  يريگکه در شکل يداند که از همه استادان و پژوهشگرانيبر خود الزم م دهنگارن

مشاوره،  يس،تدر يقموثر بوده و از طر يرسده اخ يکدر طول  يراندر کشورمان ا يتيکدانا ژئوپل

 ودانا  ينبه فهم ا يتيکژئوپل يالمللينو ارزشمند ب ينفصلنامه وز يژهانتشار کتاب و مقاله و بو

 . يدنما ياند، سپاسگزارهمت گماشته يرانا يبه منافع مل کمک
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