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کـه در سـال   پرتنش شـد تـا این  
از زوایـاي  . و در جریان بحران اوستیا، این تنش بـه اوج خـود رسـید   

توان به نقش افراد و 
که دولت را متـرادف  

تـوان   مـی داند به این مسئله نگاه کـرد؛  
 در ایـن  الملـل  بـین 

ور رفت و با رویکردي سازمانی به درون کش
افـزایش تـنش در   
هـاي مختلفـی از زوایـاي    
و روسـیه در ایـن دوره بررسـی    

زایش تـنش  فکري در این اف
 ؛بررسی آن هسـتیم 

یک جریان فکري چرا و چگونه باعث افزایش تـنش  
، پرسـش ایـن  بـه  
و روسـیه چـه    

عوامـل مـؤثر بـر ایـن فـراز و      
فـراز   این در امریکا

و روسـیه   امریکا
نقـش مهمـی    2008

حتـی گـاهی افـراد و    
جریـان   .انـد  هگذاشته و ساختارها را نیز نادیده گرفت

قدرت سیاسـی را در  
 امریکـا به دست گرفت، نقش بسیار مهمی در افزایش تنش در روابط 

  .ان، سیاست خارجی

پرتنش شـد تـا این   رفته رفتهپس از مقطع کوتاهی از همکاري 
و در جریان بحران اوستیا، این تنش بـه اوج خـود رسـید    2008

توان به نقش افراد و  می توان به علل این افزایش تنش پرداخت؛ می گوناگون
که دولت را متـرادف   گیري تصمیمتوجه کرد و از منظر رهیافت ها  شخصیت

داند به این مسئله نگاه کـرد؛   می رسمی دولت گیرندگان تصمیمبا 
بـین نقش سـاختار نظـام    یانه برگرا واقعرویکردي نو براساس

با رویکردي سازمانی به درون کشافزایش تنش تأکید کرد یا اینکه 
افـزایش تـنش در   ها و نیروها را در سیاست خـارجی و   نقش نهادها، سازمان

هـاي مختلفـی از زوایـاي     پـژوهش . جلـوه داد  پررنـگ روابط این دو کشـور  
و روسـیه در ایـن دوره بررسـی     امریکـا شده افـزایش تـنش را در روابـط    یاد
فکري در این افهاي  به نقش جریان پژوهشیاما کمتر  .اند هکرد

بررسی آن هسـتیم  دنبال بهکه ما در این پژوهش اي  هتوجه کرده است؛ نکت
یک جریان فکري چرا و چگونه باعث افزایش تـنش   عنوان بهان کار محافظهنو

بـه   گـویی  پاسـخ به منظور  اند؟ هو روسیه شد امریکادر روابط 
 کاامریروابط ؛ پاسخ دهیم پرسش دیگرکنیم به سه  می سعی

عوامـل مـؤثر بـر ایـن فـراز و       گذاشـته اسـت؟   فراز و فرودهایی را پشت سر
امریکاان کار محافظهنقش نوو در نهایت  فرودها چه بوده است؟

  و فرود چگونه قابل تحلیل است؟
امریکافکري در هاي  جریاننقطه تمرکز این پژوهش آن است که 

2008تـا   2000کشـور از سـال    بر فراز و فرود روابط این دو
حتـی گـاهی افـراد و     که طوري به اند، هبیش از افراد، نهادها و ساختارها داشت

گذاشته و ساختارها را نیز نادیده گرفتتأثیر  نهادها را نیز تحت
قدرت سیاسـی را در   2008تا  2000هاي  ي که در سالکار محافظهفکري نو
به دست گرفت، نقش بسیار مهمی در افزایش تنش در روابط  امریکا

 .و روسیه در این دوره بازي کرد

ان، سیاست خارجیکار محافظهوسیه، نوامریکا، ر: هاي کلیدي واژه
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پس از مقطع کوتاهی از همکاري 
2008

گوناگون
شخصیت

با 
براساس

افزایش تنش تأکید کرد یا اینکه 
نقش نهادها، سازمان

روابط این دو کشـور  
یاد
کرد

توجه کرده است؛ نکت
نو

در روابط 
سعی

فراز و فرودهایی را پشت سر
فرودها چه بوده است؟

و فرود چگونه قابل تحلیل است؟
نقطه تمرکز این پژوهش آن است که 

بر فراز و فرود روابط این دو
بیش از افراد، نهادها و ساختارها داشت

نهادها را نیز تحت
فکري نو
امریکا

و روسیه در این دوره بازي کرد
واژه
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در دوران جنگ سرد  
هـاي   ایـن روابـط در مقـاطع مختلـف تـاریخی دوره     

گذاشـتن فـراز و    مختلفی از همکاري و تنش را تجربـه کـرده و ضـمن پشـت سـر     
. داشته است الملل بین

از رابطـه ایـن دو کشـور    
ان کـار  محافظـه که نو 

بر اریکه قدرت تکیه زدند، سیر روابط دو کشور پس از مقطع کوتـاهی از  
، ایـن  وستیاو در جریان بحران ا

توان به نقش  می توان به علل این افزایش تنش پرداخت؛
ریچـارد  و نظـرات   گیـري 

گیرنـدگان   تصـمیم که دولت را مترادف با 
 :1376دوئرتی و رابرت فالتز گـراف،  

 الملـل  بـین یانه بر نقـش سـاختار نظـام    
با رویکردي سازمانی بـه درون  

افـزایش   در سیاسـت خـارجی و  

                                        
1. Richard Snyder 
2. H.W. Bruck 
3. Burton Sapin 

  درآمد
 الملل بینو روسیه از موضوعات استراتژیک نظام  امریکا

ایـن روابـط در مقـاطع مختلـف تـاریخی دوره     . و پسا جنگ سرد بـوده اسـت  
مختلفی از همکاري و تنش را تجربـه کـرده و ضـمن پشـت سـر     

بینزیادي بر مناسبات سایر کشورها و نظام تأثیر  فرودهاي بسیار،
رابطـه ایـن دو کشـور     1990ي و طی دهـه  اتحاد جماهیر شورواز فروپاشی 

 2008تا  2000، اما در فاصله زمانی تنش کمتري برخوردار بود
بر اریکه قدرت تکیه زدند، سیر روابط دو کشور پس از مقطع کوتـاهی از   امریکا
و در جریان بحران ا 2008که در سال پرتنش شد تا این رفته رفتههمکاري 

  .تنش به اوج خود رسید
توان به علل این افزایش تنش پرداخت؛ می از زوایاي گوناگون

گیـري  تصـمیم توجه کرد و از منظر رهیافت ها  افراد و شخصیت
که دولت را مترادف با  3برتون ساپینو  2اچ دبلیو بروك، 1

دوئرتی و رابرت فالتز گـراف،  (دانند به این مسئله نگاه کرد  می رسمی دولت
یانه بر نقـش سـاختار نظـام    گرا واقعرویکردي نو براساستوان  ؛ می

با رویکردي سازمانی بـه درون   کرد یا اینکه تأکیددر این افزایش تنش ) 196: 
در سیاسـت خـارجی و  را  و نیروهـا ها  کشور رفت و نقش نهادها، سازمان

  .پررنگ جلوه داددر روابط این دو کشور 

                                                                 

  

 

  

درآمد پیش
امریکاروابط 

و پسا جنگ سرد بـوده اسـت  
مختلفی از همکاري و تنش را تجربـه کـرده و ضـمن پشـت سـر     

فرودهاي بسیار،
از فروپاشی  پس

تنش کمتري برخوردار بود
امریکادر 

همکاري 
تنش به اوج خود رسید
از زوایاي گوناگون

افراد و شخصیت
1اسنایدر

رسمی دولت
؛ می)721

: همان(
کشور رفت و نقش نهادها، سازمان

در روابط این دو کشور  تنش



و  امریکـا شـده افـزایش تـنش را در روابـط     
فکري در هاي  به نقش جریان

بررسـی آن   دنبال بهن پژوهش 
یک جریان فکري چرا و چگونه باعث افزایش تنش 

؛ کنیم به سه سؤال پاسـخ دهـیم  
عوامـل  «، »اسـت؟  گذاشته

ان کـار  محافظـه نقـش نو 
نقطه تمرکز ایـن پـژوهش آن   

کشـور   و روسیه بر فراز و فرود روابط ایـن دو 
 انـد،  همهمـی بـیش از افـراد، نهادهـا و سـاختارها داشـت      

گذاشـته و سـاختارها را نیـز    
قدرت  2008تا  2000
تـنش در روابـط    به دست گرفت، نقش بسیار مهمی در افزایش

مذکور، این نوشتار بـه سـه بهـره تقسـیم شـده      
و روسـیه و فـراز و فرودهـاي آن اختصـاص     

دهـد و   می یافته است، بهره دوم عوامل مؤثر بر این فراز و فرود را مورد بررسی قرار
بـا عنایـت بـه     .شـود 
و روسیه  امریکاشده الزم است ابتدا مرور کوتاهی بر تحول روابط 

نگـاهی   ،و روسیه امریکا
در چه  تا نشان داده شود که این روابط

سـه   را در و روسیه امریکا
 1780از سـال  ؛ مورد توجـه قرارمـی دهـیم   

شـده افـزایش تـنش را در روابـط     هاي مختلفی از زوایاي یاد پژوهش
به نقش جریان پژوهشیاما کمتر  .اند هروسیه در این دوره بررسی کرد

ن پژوهش که ما در ایاي  هاین افزایش تنش توجه کرده است؛ نکت
یک جریان فکري چرا و چگونه باعث افزایش تنش  عنوان بهان کار محافظهنو 

  اند؟ هو روسیه شد امریکادر روابط 
کنیم به سه سؤال پاسـخ دهـیم   می به پرسش مذکور سعی گویی پاسخبه منظور 

گذاشته و روسیه چه فراز و فرودهایی را پشت سر امریکاروابط 
نقـش نو «و در نهایـت   »مؤثر بر این فراز و فرودها چه بـوده اسـت؟  

نقطه تمرکز ایـن پـژوهش آن    »فراز و فرود چگونه قابل تحلیل است؟ این در
و روسیه بر فراز و فرود روابط ایـن دو  امریکافکري در هاي  جریان است که
مهمـی بـیش از افـراد، نهادهـا و سـاختارها داشـت      نقش  2008تا  2000از سال 
گذاشـته و سـاختارها را نیـز    تأثیر  حتی گاهی افراد و نهادها را نیز تحت که طوري

2000هاي  ي که در سالکار محافظهجریان فکري نو .اند هنادیده گرفت
به دست گرفت، نقش بسیار مهمی در افزایش امریکاسیاسی را در 

  .و روسیه در این دوره بازي کرد
مذکور، این نوشتار بـه سـه بهـره تقسـیم شـده      هاي  پاسخگویی به پرسش براي

و روسـیه و فـراز و فرودهـاي آن اختصـاص      امریکـا بهره اول به سیر روابط 
یافته است، بهره دوم عوامل مؤثر بر این فراز و فرود را مورد بررسی قرار

شـود  مـی  ان پرداختـه کار محافظهسرانجام در بهره آخر به تفکرات نو
شده الزم است ابتدا مرور کوتاهی بر تحول روابط  مطرح چهارچوب
  .داشته باشیم

  و روسیه امریکافراز و فرودهاي روابط : بهره اول
امریکادر روابط  ان در افزایش تنشکار محافظهبراي درك نقش نو

تا نشان داده شود که این روابط این دو کشور ضروري است به پیشینه روابط
امریکافراز و فرود روابط به این منظور  .دچار تنش شد مقاطعی

مورد توجـه قرارمـی دهـیم    21و قرن  20، قرن 19دوره زمانی قرن 
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پژوهش
روسیه در این دوره بررسی کرد

این افزایش تنش توجه کرده است؛ نکت
 ؛هستیم

در روابط 
به منظور 

روابط «
مؤثر بر این فراز و فرودها چه بـوده اسـت؟  

در امریکا
است که
از سال 

طوري به
نادیده گرفت

سیاسی را در 
و روسیه در این دوره بازي کرد امریکا

براي
بهره اول به سیر روابط ؛ است

یافته است، بهره دوم عوامل مؤثر بر این فراز و فرود را مورد بررسی قرار
سرانجام در بهره آخر به تفکرات نو

چهارچوب
داشته باشیم

بهره اول
براي درك نقش نو

به پیشینه روابط
مقاطعی

دوره زمانی قرن 
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و روسیه آغاز شد تا پایان قـرن نـوزدهم روابـط    
روابـط دو کشـور در نیمـه اول قـرن بیسـتم      

ایـن   همواره با یک شیب مالیم روند تصاعدي خود را حفظ کرد اما
یتـی دیگـر یافـت و تـا     
مختلفی از تنش و آرامـش  

و اتحـاد جمـاهیر    امریکا
 شوروي نه تنها از حساسیت و اهمیت زیادي براي این دوکشور برخوردار بود بلکـه 

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي، از میزان تنش و حساسیت روابط دو کشور 
، تا حد زیادي قـدرت رقابـت بـا    
را از دست داده بود و درگیر مسائل و مشکالت زیادي بود ابتـدا بـه رهبـري    

امـا ایـن سیاسـت     ؛خارجی همکاري با غرب را در پـیش گرفـت  
دوام چندانی نداشت و جاي خود را به سیاست خارجی اوراسیاگرایانه و مخالفت با 

بینی نسـبت   ش در واقع روسیه که دهه آخر قرن بیستم را با خو
، 1988مـالی سـال   بحـران  

تر از آن مسئله گسترش ناتو به شرق با تشدید بدگمانی نسـبت  
و روسـیه   امریکـا روابـط  

اخراج پنجاه دیپلمات روس به اتهام جاسوسی، مالقات برخی از 
وزیـر   نخسـت  3الیـاس آخمـادوف  

اي  ههسـت هاي  از کمک
و  امریکـا حوادثی بود که بـر صـفحه اول روابـط    

 بـوش اظهـار نظـرات   
پایتخـت  ، در لیوبلیانا 

                                        
1. Andrey Vladimirovich Kozyrev
2. Yevgeny Maksimovich Primakov
3. Ilyas Akhmadov 
4. Condoleezza Rice 
5. George Tenet 

و روسیه آغاز شد تا پایان قـرن نـوزدهم روابـط     امریکاي که روابط دیپلماتیک 
روابـط دو کشـور در نیمـه اول قـرن بیسـتم      ؛ دو کشور رشد مثبتـی را تجربـه کـرد   

همواره با یک شیب مالیم روند تصاعدي خود را حفظ کرد اما )1900-
یتـی دیگـر یافـت و تـا     روابط با پایان جنـگ جهـانی دوم و آغـاز جنـگ سـرد، کیف     

مختلفی از تنش و آرامـش  هاي  دوره 1991فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي در سال 
امریکادر طول این دوره تقریبأ پنجاه ساله، روابط . را به خود دید

شوروي نه تنها از حساسیت و اهمیت زیادي براي این دوکشور برخوردار بود بلکـه 
  .بر سایر کشورهاي جهان نیز داشت بسیار زیادي

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي، از میزان تنش و حساسیت روابط دو کشور 
، تا حد زیادي قـدرت رقابـت بـا    از جنگ سرد پس روسیه که در دوران. کاسته شد

را از دست داده بود و درگیر مسائل و مشکالت زیادي بود ابتـدا بـه رهبـري    
خارجی همکاري با غرب را در پـیش گرفـت  سیاست  1کوزیرف

دوام چندانی نداشت و جاي خود را به سیاست خارجی اوراسیاگرایانه و مخالفت با 
در واقع روسیه که دهه آخر قرن بیستم را با خو .داد 2پریماکف

بحـران   ویژه بهبه غرب آغاز کرده بود به دلیل بحران اقتصادي و 
تر از آن مسئله گسترش ناتو به شرق با تشدید بدگمانی نسـبت   بحران کوزوو و مهم

روابـط   ویکـم  بیستبا ورود به قرن . وارد قرن جدید شد به غرب
اخراج پنجاه دیپلمات روس به اتهام جاسوسی، مالقات برخی از . کیفیتی دیگر یافت

الیـاس آخمـادوف  بـا  امریکـا  امورخارجـه   پایه وزارتهاي بلند
از کمک5جورج تنتو  4کاندولیزا رایساظهار تأسف  و تبعیدي چچن

حوادثی بود که بـر صـفحه اول روابـط     )Spanger, 2008: 7(روسیه به ایران 
اظهـار نظـرات    اما حوادث بعـدي چـون،  . روسیه در هزاره جدید نقش بست

 پوتینو متعاقب آن مالقات بوش و  2001ه م درباره روسیه در

                                                                 
Vladimirovich Kozyrev 

Yevgeny Maksimovich Primakov 

  

 

ي که روابط دیپلماتیک میالد
دو کشور رشد مثبتـی را تجربـه کـرد   

)1945-
روابط با پایان جنـگ جهـانی دوم و آغـاز جنـگ سـرد، کیف     

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي در سال 
را به خود دید

شوروي نه تنها از حساسیت و اهمیت زیادي براي این دوکشور برخوردار بود بلکـه 
بسیار زیاديتأثیر 

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي، از میزان تنش و حساسیت روابط دو کشور 
کاسته شد

را از دست داده بود و درگیر مسائل و مشکالت زیادي بود ابتـدا بـه رهبـري     امریکا
کوزیرف

دوام چندانی نداشت و جاي خود را به سیاست خارجی اوراسیاگرایانه و مخالفت با 
پریماکفغرب 

به غرب آغاز کرده بود به دلیل بحران اقتصادي و 
بحران کوزوو و مهم

به غرب
کیفیتی دیگر یافت

هاي بلند مقام
تبعیدي چچن

روسیه به ایران 
روسیه در هزاره جدید نقش بست

درباره روسیه در



دهنده آغـاز فصـل جدیـدي در روابـط دو     
و روسـیه را بـه    امریکا

به مدت دو قـرن خـاك خـود را    
از هجوم نظامی خارجی محفوظ داشـته بـود، بـا وقـوع حـوادث یـازده سـپتامبر،        
از حمالت یازده سـپتامبر بـا   

ـ         ود کـه  بوش تمـاس گرفـت و اولـین واکـنش احساسـی او در روز حادثـه ایـن ب
تصمیم والدیمیر پـوتین بـراي حمایـت از جـورج     
تـر از آن پـذیرفتن حضـور نظـامی امریکـا در      
آسیاي مرکزي که باعث تعجـب همگـان شـد، بـه اعتقـاد بسـیاري از تحلیلگـران        
نتقاد به جنگ در چچن، حـذف  
هاي دوره شوروي، ترك برنامه دفاع موشکی، پایان دادن بـه گسـترش نـاتو،    
صـورت وقـوع حملـه تروریسـتی     
عنوان هزینه همکاري و حمایت روسـیه، بـراي امریکـا    
ن پس، مبارزه با تروریسم فصل مشترکی شـد کـه امریکـا و    

 (Rutland, 2002: 288    ،ایـن تعهـد
اکتبـر   7 به همکاري مثبت و مؤثر پوتین در جریان حمله امریکـا بـه افغانسـتان در   
س سـران  منجر شد و با توجه به بهبود وضعیت اقتصـادي روسـیه، در اجـال   

، سران کشورهاي صنعتی بـا پـذیرفتن   
، بــر ارتقــاي وجهــه روســیه در بــین 
هاي بـزرگ صـحه گذاشـتند و عـالوه بـر ایـن بـراي از رده خـارج کـردن          

یـک کمـک   شـوروي، اعطـاي   

هـاي   بنابراین پس از حمالت یازده سپتامبر به نیویورك و واشینگتن، همکاري
پـوتین بـه ایـاالت     امریکا و روسیه در قالب مبارزه با تروریسم افزایش پیدا کـرد و 

ر همین سـال  د. کمک فراوانی کرد
 و در )200: 1383، تـد 

دهنده آغـاز فصـل جدیـدي در روابـط دو     ، نوید(Ibid:8) ژوئن اسلوونی در شانزدهم
امریکایازده سپتامبر، فضاي روابط  کشور بود که در جریان حوادث

  .کلی متحول کرد
به مدت دو قـرن خـاك خـود را     1812ناپذیري امریکا که از سال  حس آسیب

از هجوم نظامی خارجی محفوظ داشـته بـود، بـا وقـوع حـوادث یـازده سـپتامبر،        
از حمالت یازده سـپتامبر بـا   پس ین رهبر خارجی بود که نخستپوتین . متزلزل شد

ـ         بوش تمـاس گرفـت و اولـین واکـنش احساسـی او در روز حادثـه ایـن ب
تصمیم والدیمیر پـوتین بـراي حمایـت از جـورج     . »ها، ما با شما هستیم امریکایی

تـر از آن پـذیرفتن حضـور نظـامی امریکـا در       بوش در جنگ با تروریسـم و مهـم  
آسیاي مرکزي که باعث تعجـب همگـان شـد، بـه اعتقـاد بسـیاري از تحلیلگـران        

نتقاد به جنگ در چچن، حـذف  پایان ا اي بود که در آن روسیه مسائلی چون
هاي دوره شوروي، ترك برنامه دفاع موشکی، پایان دادن بـه گسـترش نـاتو،    

صـورت وقـوع حملـه تروریسـتی      هاي عراق و کمک به روسیه در برداشتن تحریم
عنوان هزینه همکاري و حمایت روسـیه، بـراي امریکـا     به این کشور در آینده، را به

ن پس، مبارزه با تروریسم فصل مشترکی شـد کـه امریکـا و    از آ .در نظر گرفته بود
(Rutland, 2002: 288.ساخت روسیه را به همکاري با یکدیگر متعهد می

به همکاري مثبت و مؤثر پوتین در جریان حمله امریکـا بـه افغانسـتان در   
منجر شد و با توجه به بهبود وضعیت اقتصـادي روسـیه، در اجـال   

، سران کشورهاي صنعتی بـا پـذیرفتن   2002هفت کشور صنعتی در کانادا در ژوئن 
، بــر ارتقــاي وجهــه روســیه در بــین 2006میزبــانی روســیه بــراي اجــالس ســال 

هاي بـزرگ صـحه گذاشـتند و عـالوه بـر ایـن بـراي از رده خـارج کـردن          
شـوروي، اعطـاي    پیشـین هـاي   هاي کشتار جمعی در جمهوري

 .دویست میلیارد دالري به روسیه را تصویب کردند
بنابراین پس از حمالت یازده سپتامبر به نیویورك و واشینگتن، همکاري

امریکا و روسیه در قالب مبارزه با تروریسم افزایش پیدا کـرد و 
کمک فراوانی کرد 2001در سال  امریکا در جنگ افغانستان

تـد (ده میلیارد یورو تجارت بین دو امریکا و روسیه انجام شـد  
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اسلوونی در شانزدهم
کشور بود که در جریان حوادث

کلی متحول کرد
حس آسیب

از هجوم نظامی خارجی محفوظ داشـته بـود، بـا وقـوع حـوادث یـازده سـپتامبر،        
متزلزل شد

ـ         بوش تمـاس گرفـت و اولـین واکـنش احساسـی او در روز حادثـه ایـن ب
امریکایی«

بوش در جنگ با تروریسـم و مهـم  
آسیاي مرکزي که باعث تعجـب همگـان شـد، بـه اعتقـاد بسـیاري از تحلیلگـران        

اي بود که در آن روسیه مسائلی چون معامله
هاي دوره شوروي، ترك برنامه دفاع موشکی، پایان دادن بـه گسـترش نـاتو،     بدهی

برداشتن تحریم
به این کشور در آینده، را به

در نظر گرفته بود
روسیه را به همکاري با یکدیگر متعهد می

به همکاري مثبت و مؤثر پوتین در جریان حمله امریکـا بـه افغانسـتان در   
منجر شد و با توجه به بهبود وضعیت اقتصـادي روسـیه، در اجـال   2001

هفت کشور صنعتی در کانادا در ژوئن 
میزبــانی روســیه بــراي اجــالس ســال 

هاي بـزرگ صـحه گذاشـتند و عـالوه بـر ایـن بـراي از رده خـارج کـردن           قدرت
هاي کشتار جمعی در جمهوري سالح

دویست میلیارد دالري به روسیه را تصویب کردند
بنابراین پس از حمالت یازده سپتامبر به نیویورك و واشینگتن، همکاري

امریکا و روسیه در قالب مبارزه با تروریسم افزایش پیدا کـرد و 
امریکا در جنگ افغانستان همتحد

ده میلیارد یورو تجارت بین دو امریکا و روسیه انجام شـد  



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  م،دوشماره 
  1390 مستانز
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منعقـد   2002را در سـال  
بـا   اما ایـن همکـاري دیـري نپاییـد و    

 کـه بـا   بذر تـنش در روابـط دو کشـور،   
جانبـه ایـن کشـور از    

در  .کاشته شـده بـود، آبیـاري شـد    
محـور  ، پی تصمیم امریکا براي حمله به عراق، روسـیه در جبهـه مخالفـان جنـگ    

تـرین   از آنجـا کـه روسـیه مهـم    
هـاي بـزرگ بـود و روابـط اقتصـادي      
درازمدتی با این کشور داشت، نگران آن بود که پـس از پایـان جنـگ منـافعش در     

لـوك   دالريداد بیسـت میلیـارد   
براي توسعه میدان نفتی قرناي غربی بود که ممکن بود توسط رژیـم عـراق،   
 عالوه بـر مسـائل اقتصـادي، دلیـل دیگـر     
توانسـت شـاهد حکمرانـی    

جنـگ عـراق،    ایـاالت متحـده در  
. ها بیشـتر شـود   باعث شد که بار دیگر روابط روسیه با ایاالت متحده سرد و فاصله

در واقع برخالف موضوع تروریسم، مسئله عراق براي روابط امریکا و روسیه یـک  
اي که در جریان تهـاجم امریکـا بـه عـراق، روابـط      

تـرین مرحلـه    از زمان ورود جورج بوش به کـاخ سـفید بـه پـایین    
مـدت، از هنگـام مخالفـت روسـیه بـه همـراه آلمـان و        
فرانسه با قطعنامه پیشنهادي امریکا و انگلیس براي صدور مجوز حمله به عـراق از  

 1483 نامـه سوي شوراي امنیت سازمان ملل متحد آغاز و با تأییـد و تصـویب قطع  
امـا گـذر زمـان و    . هاي عراق پایان پـذیرفت 

تـالش   امریکـا ، رنگین در حیات خلوت روسـیه 

                                        
1. Strategic Offensive Reduction Treaty
2. Anti-Ballistic MissileTreaty (ABMT
3. Lukoil 

را در سـال   1ها، دو کشـور پیمـان مسـکو یـا سـورت      ادامه همکاري
(Aslund and Andrew Kuchins, 2009: 9)     اما ایـن همکـاري دیـري نپاییـد و

بذر تـنش در روابـط دو کشـور،    2003مارس  19 حمله امریکا به عراق در
جانبـه ایـن کشـور از     خروج یک و 2001سال  نفی قرارداد کیوتو توسط امریکا در

کاشته شـده بـود، آبیـاري شـد     2002در ژوئن  2هاي بالستیک پیمان ضدموشک
پی تصمیم امریکا براي حمله به عراق، روسـیه در جبهـه مخالفـان جنـگ    

از آنجـا کـه روسـیه مهـم    . از خود واکنش نشان داد ،مسکوـ   رلینبـ   
هـاي بـزرگ بـود و روابـط اقتصـادي       ی عراق در میـان قـدرت  نتحامی و متحد س

درازمدتی با این کشور داشت، نگران آن بود که پـس از پایـان جنـگ منـافعش در     
داد بیسـت میلیـارد   راز جملـه آنهـا قـرا   . این کشور نادیده گرفته شود

براي توسعه میدان نفتی قرناي غربی بود که ممکن بود توسط رژیـم عـراق،   
عالوه بـر مسـائل اقتصـادي، دلیـل دیگـر     . دشوپس از جنگ علیه این کشور ملغی 

توانسـت شـاهد حکمرانـی     مخالفت روسیه با جنگ عراق، این بود که روسیه نمـی 
ایـاالت متحـده در   عدم همکـاري روسـیه بـا   . امریکا بر جهان باشد

باعث شد که بار دیگر روابط روسیه با ایاالت متحده سرد و فاصله
در واقع برخالف موضوع تروریسم، مسئله عراق براي روابط امریکا و روسیه یـک  

اي که در جریان تهـاجم امریکـا بـه عـراق، روابـط       شد، به گونه بازگشت تلقی می
از زمان ورود جورج بوش به کـاخ سـفید بـه پـایین    امریکا و روسیه 

مـدت، از هنگـام مخالفـت روسـیه بـه همـراه آلمـان و         این دوره کوتاه. خود رسید
فرانسه با قطعنامه پیشنهادي امریکا و انگلیس براي صدور مجوز حمله به عـراق از  

سوي شوراي امنیت سازمان ملل متحد آغاز و با تأییـد و تصـویب قطع  
هاي عراق پایان پـذیرفت  شوراي امنیت درخصوص لغو تحریم

 .حوادث بعدي افزایش تنش را در روابط دو کشور رقم زد
رنگین در حیات خلوت روسـیه هاي  در جریان پیگیري انقالب

                                                                 
Strategic Offensive Reduction Treaty 

Ballistic MissileTreaty (ABMT) 

  

 

ادامه همکاري
( .کردند

حمله امریکا به عراق در
نفی قرارداد کیوتو توسط امریکا در

پیمان ضدموشک
پی تصمیم امریکا براي حمله به عراق، روسـیه در جبهـه مخالفـان جنـگ    

  پاریس
حامی و متحد س

درازمدتی با این کشور داشت، نگران آن بود که پـس از پایـان جنـگ منـافعش در     
این کشور نادیده گرفته شود

براي توسعه میدان نفتی قرناي غربی بود که ممکن بود توسط رژیـم عـراق،    3اویل
پس از جنگ علیه این کشور ملغی 

مخالفت روسیه با جنگ عراق، این بود که روسیه نمـی 
امریکا بر جهان باشد

باعث شد که بار دیگر روابط روسیه با ایاالت متحده سرد و فاصله
در واقع برخالف موضوع تروریسم، مسئله عراق براي روابط امریکا و روسیه یـک  

بازگشت تلقی می
امریکا و روسیه 

خود رسید
فرانسه با قطعنامه پیشنهادي امریکا و انگلیس براي صدور مجوز حمله به عـراق از  

سوي شوراي امنیت سازمان ملل متحد آغاز و با تأییـد و تصـویب قطع  
شوراي امنیت درخصوص لغو تحریم

حوادث بعدي افزایش تنش را در روابط دو کشور رقم زد
در جریان پیگیري انقالب



از هـا   شایـن تـال  . خود را براي محکم کردن جاي پاي خود در این منطقه انجام داد
نظـامی و  هـاي   دوجانبه امنیتی و نظامی، ایجاد پایگـاه 

اقتصادي به کشورهاي منطقه و از سوي دیگر، به قدرت رساندن رهبـران  
وابسته به خود در برخی از کشـورهاي منطقـه از طریـق بـه راه انـداختن سـناریوي       

ـ بـا حما  امریکـا ،  ت ی
ضـمن سـرنگون کـردن    
ت کرد؛ انقالب نارنجی و برانـدازي دولـت   
 ، نمونـه دیگـري اسـت کـه    

از دیگـر مـداخالت   . 
زستان که منجر بـه برکنـاري   

هماننـد   .اشـاره کـرد   
و بنیـاد سـوروس در   
شد که بیش از پنجـاه  
ــه توســعه   شــده در زمین

 امریکـا تالش ناموفق 
  .ي حکومت ازبکستان، نیز قابل ذکر است

ــا      ــرد و ب ــاح ک ــفارت افتت ــه س ــورهاي منطق ــه کش در هم
تبلیغاتی بسیار، تالش خـود را در جهـت نفـوذ    

حتـی از نهادهـاي    امریکـا 
ی پـول، کنفـرانس امنیـت و همکـاري     

75(  
گرجسـتان و اوکـراین بـراي    

رف که به معناي گسترش ناتو در منطقـه نفـوذ روسـیه بـود، از طـ     
گسترش ناتو را بـه مثابـه کنتـرل و    
                                        
1. Eduard Shevardnadze 
2. Leonid Danylovych kuchma
3. Kurmanbek Saliyevich Bakiyev
4. Askar Akayev 

خود را براي محکم کردن جاي پاي خود در این منطقه انجام داد
دوجانبه امنیتی و نظامی، ایجاد پایگـاه هاي  سو شامل بستن پیمان

اقتصادي به کشورهاي منطقه و از سوي دیگر، به قدرت رساندن رهبـران  هاي 
وابسته به خود در برخی از کشـورهاي منطقـه از طریـق بـه راه انـداختن سـناریوي       

، 2003براي مثـال در نـوامبر   . شد می رنگی را شاملهاي 
ضـمن سـرنگون کـردن     روزي رسـاند و یـ خود، انقالب گل رز را در گرجستان به پ

ت کرد؛ انقالب نارنجی و برانـدازي دولـت   یحما ساکاشویلیاز  ،1شواردنادزه
، نمونـه دیگـري اسـت کـه    2004ن در دسـامبر  یدر پی بحران اوکـرا  2لئونید کوچما

. توان نادیده گرفـت  نمی در به ثمر رسیدن آن را امریکاامات 
زستان که منجر بـه برکنـاري   یتوان به انقالب الله قرق می در کشورهاي منطقه،

 شد، 2005در مارس  4عسگر آقایفو روي کارآمدن  3
و بنیـاد سـوروس در    امریکـا قش سـفارت  گرجستان و اوکراین، در قرقیزستان نیز ن

شد که بیش از پنجـاه   یگفته م. گیري و تشدید بحران به طور کامل مشهود بود
ــناخته ســازمان غیر ــاالن ش ــدادي از فع ــی و تع ــی غرب ــه توســعه   دولت شــده در زمین

تالش ناموفق  )3: 1384، واعظی( .الري در قرقیزستان حضور داشتند
ي حکومت ازبکستان، نیز قابل ذکر استدر برانداز 2005

ــع  ــادر واق ــا      امریک ــرد و ب ــاح ک ــفارت افتت ــه س ــورهاي منطق ــه کش در هم
تبلیغاتی بسیار، تالش خـود را در جهـت نفـوذ    ـ   علمیـ   سیاسیهاي  گذاري

امریکـا در ایـن راسـتا   . گرفت به کارها  سیاسی در این جمهوري
ی پـول، کنفـرانس امنیـت و همکـاري     الملل بینی نظیر سازمان ملل، صندوق لملل

75-78: 1383، آلیسون( .اروپا و ناتو نیز بهره بسیاري گرفته است
گرجسـتان و اوکـراین بـراي     یـک طـرف و اصـرار    مطرح شدن این مسـائل از 

که به معناي گسترش ناتو در منطقـه نفـوذ روسـیه بـود، از طـ      عضویت در ناتو
گسترش ناتو را بـه مثابـه کنتـرل و     دیگر، طنین دلخراشی را براي رهبران کرملین که

                                                                 
 

Leonid Danylovych kuchma 
Kurmanbek Saliyevich Bakiyev 
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خود را براي محکم کردن جاي پاي خود در این منطقه انجام داد
سو شامل بستن پیمان یک

هاي  کمک
وابسته به خود در برخی از کشـورهاي منطقـه از طریـق بـه راه انـداختن سـناریوي       

هاي  انقالب
خود، انقالب گل رز را در گرجستان به پ

شواردنادزهدولت 
لئونید کوچما

امات اقد
در کشورهاي منطقه، امریکا
3اف باقی

گرجستان و اوکراین، در قرقیزستان نیز ن
گیري و تشدید بحران به طور کامل مشهود بود  شکل

ســازمان غیر
الري در قرقیزستان حضور داشتندسا مردم

005ه م در
ــع  در واق

گذاري سرمایه
سیاسی در این جمهوري

ی نظیر سازمان ملل، صندوق لمللا بین
اروپا و ناتو نیز بهره بسیاري گرفته است

مطرح شدن این مسـائل از 
عضویت در ناتو

دیگر، طنین دلخراشی را براي رهبران کرملین که



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  م،دوشماره 
  1390 مستانز
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و  امریکـا گر پیشروي 
منطقـه خـارج نزدیـک خـود بودنـد، منـافع ملـی و تـوازن         

 امریکـا ند و وارد یـک رویـارویی جدیـد بـا     
  .و روسیه بود

در اروپاي شرقی به شدت 
 .افزایش یافت تا جایی که حتی طرفین یکـدیگر را بـه اقـدام نظـامی تهدیـد کردنـد      

در چک و  امریکادفاع موشکی 
هـا  توانست در توازن راهبردي میان دو کشور ایجاد کند، واکنش شـدید آن 

دوجنبه داشت، جنبه اول اعتراضـات  
سـابقه پـوتین بـه رفتارهـاي     

 و سـخنان وي در  2007
جـاد  یتوانـد موجـب ا  

 1یوري بالویوسـکی  هشدار
گونـه  یه در صـورت هر 

2007 (Kislyakov, 2007:1) 
در  امریکـا دفاع موشکی 

  :ت
توسـط فرمانـده    2بـرد 
2007 (http://en.rian. Ru 

و  امریکاروسیه اعالم کرد در پاسخ به طرح سپر دفاع موشکی 
اي  هسال آینده سیستم پیشـرفته موشـکی بـین قـار    

(http://en.rian.ru/Russia/ 20070507 /65022364

                                        
1. Yury Nikolayevich Baluyevsky
2. The Intermediate-Range Nuclear Forces (INF)
3. Topol-M ICBM 

گر پیشروي  که نظارهها  کرد بنابراین روس می دانستند، بازتاب می مهار خود
منطقـه خـارج نزدیـک خـود بودنـد، منـافع ملـی و تـوازن          حیاط خلوت و 

ند و وارد یـک رویـارویی جدیـد بـا     راهبردي مورد نظرشان را در خطر دید
و روسیه بود امریکادند که نتیجه آن افزایش بیش از پیش تنش در روابط 

در اروپاي شرقی به شدت  امریکااین تنش درجریان استقرار سپر دفاع موشکی 
افزایش یافت تا جایی که حتی طرفین یکـدیگر را بـه اقـدام نظـامی تهدیـد کردنـد      

دفاع موشکی   نسبت به تغییراتی که استقرار سامانها ه نگرانی روس
توانست در توازن راهبردي میان دو کشور ایجاد کند، واکنش شـدید آن  میلهستان 

دوجنبه داشت، جنبه اول اعتراضـات   امریکابه اقدامات ها  پاسخ روس. را برانگیخت
سـابقه پـوتین بـه رفتارهـاي      ند و بـی و انتقادات لفظی بود که نمود آن در انتقادات ت

2007فوریـه  در  سومین کنفرانس امنیتـی مـونیخ   و در چهل
توانـد موجـب ا   امریکـا مـی  که طرح سـپر دفـاعی   بر این مبنیهمین سال، 

هشدارو  شود 1960وبا در دهه کی کتی مشابه بحران موش
یه در صـورت هر ی روسـ کبـه حملـه موشـ    ،هیارتش روس كمشترس ستاد 

2007 مبردر اروپـا در دسـا   امریکـا ی کاز سپر دفاع موشـ 
دفاع موشکی  دیده شد و اقدامات عملی، جنبه دوم واکنش روسیه به سپر

تگرف عد متفاوت را در برمیاین جنبه چند ب. اروپاي شرقی بود
بـرد  میـان اي  هاعالم احتمال خروج از پیمان نیروهاي هسـت . 

2007در پـانزده فوریـه   ، ژنرال بالیوفسکی ستاد کل ارتش روسیه،
/Russia/ 20070219/ 6095764 

روسیه اعالم کرد در پاسخ به طرح سپر دفاع موشکی  ،2007در مه . 
سال آینده سیستم پیشـرفته موشـکی بـین قـار     3تا  2گسترش ناتو به شرق طی 

 ru/Russia/ 20070507 /65022364 .مسـتقر خواهـد کـرد   خود را  3

                                                                 
Yury Nikolayevich Baluyevsky 

Range Nuclear Forces (INF) 

  

 

مهار خود
 ناتو در

راهبردي مورد نظرشان را در خطر دید
دند که نتیجه آن افزایش بیش از پیش تنش در روابط ش

این تنش درجریان استقرار سپر دفاع موشکی 
افزایش یافت تا جایی که حتی طرفین یکـدیگر را بـه اقـدام نظـامی تهدیـد کردنـد      

نگرانی روس
لهستان 

را برانگیخت
و انتقادات لفظی بود که نمود آن در انتقادات ت

در چهل امریکا
همین سال،  اکتبر
تی مشابه بحران موشیوضع

س ستاد یرئ
از سپر دفاع موشـ  یکشل

دیده شد و اقدامات عملی، جنبه دوم واکنش روسیه به سپر
اروپاي شرقی بود

1 .
ستاد کل ارتش روسیه،

/Russia/ 20070219/ 60957640.htm)

2 .
گسترش ناتو به شرق طی 

3تاپل ام

html) 



در  رمنتظره استفاده مشترك از رادار قبله در جمهـوري آذربایجـان  
2007 (Shirinov, 2008: 

جلـوگیري از تحقـق برنامـه مـورد     
راهبـردي میـان دو کشـور شـود،     

مبنـی بـر مقابلـه بـا      امریکـا 
در صـورت   امریکـا کشورهاي حامی تروریسم، تبدیل شـدن بـه شـریک راهبـردي     

پذیرش پیشنهاد روسیه و نشان دادن حسـن نیـت و تعهـد روسـیه در زمینـه امنیـت       

خـروج از پیمـان    پوتین این کار را بـا اعـالم رسـمی   
گیـري   انجـام داد و بـا اعـالم هـدف    

درست در روز قبل از برگـزاري اجـالس سـران    
امریکـا  هشت کشور صنعتی در آلمان، تالش کرد تا کشورهاي اروپایی را در مقابـل  

لیـدات جدیـد   ترین بمب متعارف جهـان، رونمـایی برخـی تو   
و  2032تـا   2027هاي 

آوردن دوباره ناوگـان هواپیماهـاي راهبـردي کـه در دوران جنـگ سـرد       
اي قطب شـمال، برقـراري   

هاي  ییایردریو برقراري گشت ز
نـاتو در  هـاي   گـاه یدر گوام و پا

روهاي متعارف اروپا، ادعاي احتمال حملـه بـه   

براي تنبیه کشورهاي اروپایی، 
کـاهش پـانزده   . اروپاي شرقی، پاسخ دیگر روسیه به سپر دفاع موشـکی بـود  

از اقـدامات تنبیهـی   اي 

گــر از یی دیکــن نیــز 
، بهمـن ( .ی بـود که در برابر اسـتقرار سـامانه دفـاع موشـ    

رمنتظره استفاده مشترك از رادار قبله در جمهـوري آذربایجـان  یغ پیشنهاد. 
2007 شور عمده صنعتی در آلمان در ژوئـن کان هشت اجالس سر

جلـوگیري از تحقـق برنامـه مـورد      :چهار هدف بود دنبال به ، پوتین با این پیشنهاد
راهبـردي میـان دو کشـور شـود،      توانست موجب تغییر در تـوازن  که می امریکا

امریکـا شـده از سـوي    آزمایش میزان واقعی بودن اهداف مطرح
کشورهاي حامی تروریسم، تبدیل شـدن بـه شـریک راهبـردي     

پذیرش پیشنهاد روسیه و نشان دادن حسـن نیـت و تعهـد روسـیه در زمینـه امنیـت       
 .المللی
پوتین این کار را بـا اعـالم رسـمی    ؛انتقال نگرانی به اروپا. 

انجـام داد و بـا اعـالم هـدف     2007یازده دسـامبر  در روپا نیروهاي متعارف ا
درست در روز قبل از برگـزاري اجـالس سـران     ،برخی از نقاط حساس خاك اروپا

هشت کشور صنعتی در آلمان، تالش کرد تا کشورهاي اروپایی را در مقابـل  
 .قرار دهد
ترین بمب متعارف جهـان، رونمـایی برخـی تو    آزمایش قوي. 
هاي  ره ماه طی سالکگاه دائمی در یپا یکجاد یم به ایتصم 

آوردن دوباره ناوگـان هواپیماهـاي راهبـردي کـه در دوران جنـگ سـرد       به پرواز در
اي قطب شـمال، برقـراري   یه در بستر درینصب پرچم روسفعالیت مستمري داشت، 

و برقراري گشت زاي  ههستاي ه نکاف پروازهاي تجسسی و پرواز بمب
در گوام و پا امریکای یایگاه درید پایپس از دو دهه، تهداي 

روهاي متعارف اروپا، ادعاي احتمال حملـه بـه   ینترل نکمان یشمال اروپا، خروج از پ
 .، از دیگر اقدامات روسیه بودنیراکو او کلهستان، چ

براي تنبیه کشورهاي اروپایی، اي  هحرب عنوان بهاستفاده از قطع صدور انرژي . 
اروپاي شرقی، پاسخ دیگر روسیه به سپر دفاع موشـکی بـود  

ـ  2008 ژوئیهتنی واردات نفت پراگ از روسیه در  اي  هنمون
 (Elder, 2008: 1-2) .روسیه بود

ن نیــز یي التــامریکــاشــورهاي کو بــا کروابــط مســ يارتقــا. 
ه در برابر اسـتقرار سـامانه دفـاع موشـ    یراهبردي روسهاي 

  

 

روابط امریکا و 
روسیه در عصر 

کاران  نومحافظه
؛ 2000- 2008

همکاري و تنش

82

3 .
اجالس سر

، پوتین با این پیشنهاد(6
امریکانظر 

آزمایش میزان واقعی بودن اهداف مطرح
کشورهاي حامی تروریسم، تبدیل شـدن بـه شـریک راهبـردي     

پذیرش پیشنهاد روسیه و نشان دادن حسـن نیـت و تعهـد روسـیه در زمینـه امنیـت       
المللی بین

4 .
نیروهاي متعارف ا

برخی از نقاط حساس خاك اروپا
هشت کشور صنعتی در آلمان، تالش کرد تا کشورهاي اروپایی را در مقابـل  

قرار دهد
5 .
 ،نظامی

به پرواز در
فعالیت مستمري داشت، 

پروازهاي تجسسی و پرواز بمب
اي  ههست

شمال اروپا، خروج از پ
لهستان، چ

6 .
اروپاي شرقی، پاسخ دیگر روسیه به سپر دفاع موشـکی بـود   ویژه به

تنی واردات نفت پراگ از روسیه در  هزار
روسیه بود

7 .
هاي  نشکوا



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  م،دوشماره 
  1390 مستانز

83  

سـرانجام در جنـگ اوسـتیا در سـال     
بود کـه  اي  هبود و جرق

منحنـی   ترتیـب  بدین. 
افزایش تنش در روابط این دو کشور که به تدریج شیب تندتري به خود گرفتـه بـود   

  

  

و روسـیه، پـس از    امریکـا 
خـر دوره  ااز حوادث یـازده سـپتامبر، در او  

 اش، پوتین، به بدترین نقطه خـود 
شـیب منفـی بـه معنـاي     

و  امریکـا  به این معنا که روابـط 
دالیل مختلفی بـراي  . 
 

13-12( 
سـرانجام در جنـگ اوسـتیا در سـال      ،و روسـیه  امریکادر روابط افزایش تنش 

بود و جرقها  جنگ اوستیا عبور از خط قرمز روس. به بار نشست
. آتش شدیدترین بحران را در روابط بوش و پوتین برافروخت

افزایش تنش در روابط این دو کشور که به تدریج شیب تندتري به خود گرفتـه بـود   
 .به اوج خود رسید

  2000-2008و روسیه  امریکاروابط  .1شماره نمودار 

  تدوین توسط نویسندگان

امریکـا دهد، شـیب منفـی روابـط     می طور که نمودار نشان
از حوادث یـازده سـپتامبر، در او   پسکشور  مقطعی کوتاه از همکاري دو
اش، پوتین، به بدترین نقطه خـود  و همتاي روسی امریکاریاست جمهوري بوش در 

شـیب منفـی بـه معنـاي     این . شوروي رسیدین دوره و حتی در سراسر دوره پسا
به این معنا که روابـط  .شیب مثبت افزایش تنش در روابط دو کشور است

. است رتنش شدهپ به تدریج نسبت به قبل 2003روسیه از سال 
 .پردازیم می شمرد که در ادامه به آنتوان بر می این افزایش تنش

  

 

1387 :13
افزایش تنش 

به بار نشست 2008
آتش شدیدترین بحران را در روابط بوش و پوتین برافروخت

افزایش تنش در روابط این دو کشور که به تدریج شیب تندتري به خود گرفتـه بـود   
به اوج خود رسید

تدوین توسط نویسندگان

طور که نمودار نشان همان
مقطعی کوتاه از همکاري دو
ریاست جمهوري بوش در 

ین دوره و حتی در سراسر دوره پسادر ا
شیب مثبت افزایش تنش در روابط دو کشور است

روسیه از سال 
این افزایش تنش

  



تا  2000و روسیه 

-2008(در این دوره 
تکیه زدند،  بر مسند قدرت

سـاختار نظـام   هـاي   سـت خـارجی، ویژگـی   
فکري کـه ضـمن بـه دسـت گـرفتن      

قـرار داده و هـدایت   تـأثیر  

و روسـیه در ایـن دوره نقـش    
است که سکان رهبري ایـن دوکشـور را بـه دسـت گرفتنـد؛      
، مهـارت، شخصـیت و اسـتعدادهاي روانـی     
کننده نوع شخصیت و رفتار نخبگان حـاکم و یکـی از عـواملی اسـت کـه بـر       

عصـبانیت   مالحظگـی، 
در مقابل دوراندیشی، عملگرایی در مقابل جهادگرایی ایدئولوژیک، احساس برتـري  

  
تـأثیر   گونـاگون بـر عملکـرد سیاسـت خـارجی     

کـه  اي  هبزرگ گرفته تا گـزینش مشـاوران و شـیو   
 در ایـن بـاره   هنري کیسنجر

چیزها براي خارجیان فهم این تصور است که سیاسـت  
، مقـدم گـوهري  ( .یابـد 

حیـاتی در سیاسـت خـارجی    
رشد سیاسـی و اجتمـاعی در بطـن    
گري و توسل به منطـق  

 ،امریکـا یاسـت خـارجی   
حربـه اولیـه بـراي پیشـبرد     

کـه افـزایش تـنش     شد

و روسیه  امریکاعوامل مؤثر بر افزایش تنش در روابط : بهره دوم
  

در این دوره  و روسیه امریکاتنش در روابط که درافزایش  عواملیترین 
بر مسند قدرت کههایی  نقش داشتند عبارتند از افراد و شخصیت) 

سـت خـارجی، ویژگـی   بـر سیا  هاي تأثیرگـذار  نهادها و سازمان
فکري کـه ضـمن بـه دسـت گـرفتن      هاي  در این دوره و در نهایت جریان الملل

تـأثیر   و نهادها را نیز تحتها  قدرت، نه تنها افراد بلکه سازمان
  .پردازیم می در ادامه به تشریح این عوامل

و روسـیه در ایـن دوره نقـش     امریکـا روابط یکی از دالیل افزایش تنش در . 
است که سکان رهبري ایـن دوکشـور را بـه دسـت گرفتنـد؛      هایی  افراد و شخصیت

، مهـارت، شخصـیت و اسـتعدادهاي روانـی     گیرنـدگان  تصـمیم خصوصیات فـردي  
کننده نوع شخصیت و رفتار نخبگان حـاکم و یکـی از عـواملی اسـت کـه بـر       

مالحظگـی،  احتیاط در مقابل بی. گذارد می تأثیر سیاست خارجی کشورها
در مقابل دوراندیشی، عملگرایی در مقابل جهادگرایی ایدئولوژیک، احساس برتـري  

  ....گري و در مقابل احساس حقارت، خالقیت در مقابل تخریب
گونـاگون بـر عملکـرد سیاسـت خـارجی     هاي  شخصیت رهبران به شیوه

بزرگ گرفته تا گـزینش مشـاوران و شـیو   هاي  ز طرحگذارد که دامنه آن ا
هنري کیسنجر .دهند، گسترده است می شان را سازمان سیستم مشورتی

چیزها براي خارجیان فهم این تصور است که سیاسـت  ترین  یکی از بغرنج: گوید
یابـد  مـی  جمهـور تغییـر   خارجی ما بنا به تشخیص شخص رئیس

حیـاتی در سیاسـت خـارجی     یاز این منظر است که جورج بوش نقشـ  )33
رشد سیاسـی و اجتمـاعی در بطـن    ( شخصیتی اوهاي  کند و ویژگی می بازي

گري و توسل به منطـق   روحیه نظامی ،)424: 1381دهشیار، (فرهنگ کابوي تگزاس 
یاسـت خـارجی   و دستیارانش است که مسائلی چون تهاجمی شدن س

حربـه اولیـه بـراي پیشـبرد      عنوان بهو توسل به جنگ  تحمیل هژمونی خود بر جهان
شد ساز اقداماتی که زمینهاي  همسئل ،اردد دنبال بهرا  امریکا

  .داشت دنبال بهو روسیه را  امریکادر روابط 
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بهره دوم
2008  

ترین  مهم
2000 (

نهادها و سازمان
الملل بین

قدرت، نه تنها افراد بلکه سازمان
در ادامه به تشریح این عوامل. کردند
1 .

افراد و شخصیت
خصوصیات فـردي  

کننده نوع شخصیت و رفتار نخبگان حـاکم و یکـی از عـواملی اسـت کـه بـر        تعیین
سیاست خارجی کشورها

در مقابل دوراندیشی، عملگرایی در مقابل جهادگرایی ایدئولوژیک، احساس برتـري  
در مقابل احساس حقارت، خالقیت در مقابل تخریب

شخصیت رهبران به شیوه
گذارد که دامنه آن ا می

سیستم مشورتی
گوید می

خارجی ما بنا به تشخیص شخص رئیس
1386 :33
بازي امریکا

فرهنگ کابوي تگزاس 
و دستیارانش است که مسائلی چون تهاجمی شدن س )زور

تحمیل هژمونی خود بر جهان
امریکااهداف 

در روابط 
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توسعه دفاع موشـکی را  
. در دسـتور کـار خـود قـرار داد    

 جانبـه  یـک سازي براي خروج 
به طـور رسـمی    2002

نگرانـی و   کـه  در عرصه دفـاعی و نظـامی بـود   
بوش و حمله بـه عـراق   

اي  شد، بـه گونـه   روسیه یک بازگشت تلقی می
ترین سطح خود  پایین

و روحیـه   الملل بینبر نقش قدرت در نظام 
همچنـین  ) 75: 1385

و طـرح سـپر دفـاع     )
واکـنش روسـیه بـه ایـن     

از سوي دیگر روي کار آمدن پـوتین در روسـیه و شخصـیت عملگـراي او و     
هاي سیاسـت خـارجی روسـیه بـه خصـوص در قبـال       
یکا و روسیه در این دوره نقـش  

، 2000ژانویـه  در اش 
دستیابی به جایگاهی بایسته در معادالت جهانی و بازیابی موقعیـت قـدرت بـزرگ    
فروپاشـی شـوروي را   

(Putin, 2005: 1)  قـول ،
تقویـت جایگـاه روسـیه در    
عظمـت و شـکوه گذشـته روسـیه، توجـه بـه       
المنافع و همسـایه، تأکیـد بـر نقـش محـوري سـازمان ملـل در        
قطبـی و تـالش در جهـت    

هـاي   ترین اولویت مهم
تـر روسـیه را در برابـر اقـدامات     
                                        
1. Preemptive War 

توسعه دفاع موشـکی را   ،2000در سال  بدو ورود به کاخ سفید از جورج بوش
در دسـتور کـار خـود قـرار داد     امریکـا یکی از اهداف کلیدي امنیت ملـی   عنوان

سازي براي خروج  افزایش قابل توجه بودجه برنامه دفاع موشکی و زمینه
2002که در ژوئن  )ABM( هاي بالستیک از پیمان ضدموشک

در عرصه دفـاعی و نظـامی بـود    اوهاي اصلی  هاعالم گردید، از برنام
بوش و حمله بـه عـراق    1دستانه رهنامه جنگ پیش .داشت دنبال بهاعتراض روسیه را 

روسیه یک بازگشت تلقی می امریکابراي روابط نیز  2003در سال 
پایینبه روسیه  و امریکابه عراق، روابط  امریکاکه در جریان تهاجم 

بر نقش قدرت در نظام  تأکید. اش رسید نسبت به ده سال گذشته
1385بزرگمهـري،  (گـري بـوش و تـیم سیاسـت خـارجی او      
)2003-2006(ساز مسائلی چون گسترش نـاتو بـه شـرق    

واکـنش روسـیه بـه ایـن      دنبـال  بـه شد و  )2007(در چک و لهستان  امریکاموشکی 
  .و روسیه را رقم زد امریکاافزایش تنش در روابط  اقدامات،

از سوي دیگر روي کار آمدن پـوتین در روسـیه و شخصـیت عملگـراي او و     
هاي سیاسـت خـارجی روسـیه بـه خصـوص در قبـال        تغییراتی که وي در اولویت

یکا و روسیه در این دوره نقـش  غرب به وجود آورد در افزایش تنش در روابط امر
اش  ؛ پـوتین از آغـاز دوران ریاسـت جمهـوري    مهمی بازي کـرد 

دستیابی به جایگاهی بایسته در معادالت جهانی و بازیابی موقعیـت قـدرت بـزرگ    
فروپاشـی شـوروي را   «وي کـه  . روسیه را هدف اصـلی دولـت خـود اعـالم کـرد     

لیتیک در دانسـت  ویک می قرن بیست ترین فاجعه ژئوپ« )
تقویـت جایگـاه روسـیه در    . داد عظمت روسیه را دوباره به این کشـور بازگردانـد  

عظمـت و شـکوه گذشـته روسـیه، توجـه بـه       الملل و تالش براي احیاي  نظام بین
المنافع و همسـایه، تأکیـد بـر نقـش محـوري سـازمان ملـل در         کشورهاي مشترك

قطبـی و تـالش در جهـت     المللی، جلوگیري از استقرار یـک نظـام تـک    عرصه بین
مهم استقرار نظام چندقطبی و مقابله با طرح دفاع موشکی امریکا

تـر روسـیه را در برابـر اقـدامات      سیاست خارجی او بودند که زمینه واکنش جـدي 
                                                                 

  

 

جورج بوش
عنوان به

افزایش قابل توجه بودجه برنامه دفاع موشکی و زمینه
از پیمان ضدموشک امریکا

اعالم گردید، از برنام
اعتراض روسیه را 

در سال 
که در جریان تهاجم 

نسبت به ده سال گذشته
گـري بـوش و تـیم سیاسـت خـارجی او       نظامی
ساز مسائلی چون گسترش نـاتو بـه شـرق     زمینه

موشکی 
اقدامات،

از سوي دیگر روي کار آمدن پـوتین در روسـیه و شخصـیت عملگـراي او و     
تغییراتی که وي در اولویت

غرب به وجود آورد در افزایش تنش در روابط امر
مهمی بازي کـرد 

دستیابی به جایگاهی بایسته در معادالت جهانی و بازیابی موقعیـت قـدرت بـزرگ    
روسیه را هدف اصـلی دولـت خـود اعـالم کـرد     

لیتیک در بزرگ ترین فاجعه ژئوپ
داد عظمت روسیه را دوباره به این کشـور بازگردانـد  

نظام بین
کشورهاي مشترك

عرصه بین
استقرار نظام چندقطبی و مقابله با طرح دفاع موشکی امریکا

سیاست خارجی او بودند که زمینه واکنش جـدي 



  .شدندامریکا فراهم کرده و موجب افزایش تنش در روابط دو کشور 
 و روســیه در ایــن دوره را

چون هایی  که سازمان 
دفتر رئیس جمهور، کاخ سفید، شوراي امنیت ملی، وزارت خارجـه، پنتـاگون، سـیا،    

ــتري، اف ــی.، وزارت دادگس آي و .ب
سیاسـت خـارجی، خـدمات نظـامی،     

و هـا   فکر، البـی هاي 
چـه  آن. گذارند امریکا تأثیر می

، به شـکل بـارزي خودنمـایی کـرد تقویـت جایگـاه       
و نظـامی شـدن سیاسـت خـارجی ایـن کشـور       

تقویـت   ایـن  مهـم هاي 
و همچنین نظامی شدن جامعـه اطالعـاتی ایـن    
به عراق، گسترش ناتو به شرق، طـرح سـپر دفـاع موشـکی     
بیان شد و موجب واکنش ضمنی یـا  

بـه شـدت توسـط     دو کشور شد،

ـ اد ریاسـت جمهـوري، شـوراي امنیـت ملـی، هی      ت دولـت،  ئ
-150: 1385، کیـانی 

ــان، صــنایع نظــامی   هــاي نفــت و گــاز، نظامی
و دیوانساالري غیرنظامی بر سیاست خـارجی ایـن   
اما برخالف امریکا در این دوران کـه وزارت دفـاع نقـش    

هـاي   آژانـس کـرد، در روسـیه   
اي هـ  پایـه  2و آژانس ضد اطالعـات خـارجی  

(Bukkvoll, 2005: 223  ــن دوران در ای
گیري در سیاست خارجی در نهاد ریاست جمهـوري متمرکـز شـد و گـروه     
                                        
1. Federal Security Service (Federalnaia Sluzhba Bezopasnosty 
2. Foreign Intelligence Service (Sluzhba Vneshnei Razvedki 

شدندامریکا فراهم کرده و موجب افزایش تنش در روابط دو کشور 
و روســیه در ایــن دوره را امریکــاعامــل دوم در افــزایش تــنش در روابــط . 

که سازمان معنا بدینکرد،  وجو ها جست توان در نقش نهادها و سازمان
دفتر رئیس جمهور، کاخ سفید، شوراي امنیت ملی، وزارت خارجـه، پنتـاگون، سـیا،    

ــه  ــدرال رزرو، خزان ــانی ف ــتري، افداري، وزارت بازرگ ، وزارت دادگس
سیاسـت خـارجی، خـدمات نظـامی،     هـاي   رسمی چون کمیتهیرنهادهاي رسمی و غ

هاي  مرتبط با موضوعات سیاست خارجی، اتاقهاي  بودجه و دادگاه
امریکا تأثیر میهمه بر ساخت سیاست خارجی  نفوذ همه وهاي 

، به شـکل بـارزي خودنمـایی کـرد تقویـت جایگـاه       )2008تا  2000(در این دوران 
و نظـامی شـدن سیاسـت خـارجی ایـن کشـور        امریکاپنتاگون در سیاست خارجی 

هاي  از حوادث یازده سپتامبر بود که یکی از شاخصپس 
و همچنین نظامی شدن جامعـه اطالعـاتی ایـن     امریکاجایگاه، افزایش بودجه نظامی 

به عراق، گسترش ناتو به شرق، طـرح سـپر دفـاع موشـکی      امریکا هحمل. کشور بود
بیان شد و موجب واکنش ضمنی یـا  که قبالً  مسائلی سایر در اروپاي شرقی و

دو کشور شد،افزایش تنش در روابط صریح روسیه و در نهایت 
  .شدند می پنتاگون پیگیري و حمایت

اد ریاسـت جمهـوري، شـوراي امنیـت ملـی، هی     نهدر روسیه نیز 
کیـانی (هاي فشار، نهادهاي مشـورتی   ها و گروه مجمع فدرال، رسانه

ــی، البــی ســازمان ــان، صــنایع نظــامی   هــاي امنیت هــاي نفــت و گــاز، نظامی
و دیوانساالري غیرنظامی بر سیاست خـارجی ایـن   ) صنعتی ـ  هاي نظامی مجموعه

اما برخالف امریکا در این دوران کـه وزارت دفـاع نقـش     کشور تأثیرگذار هستند؛
کـرد، در روسـیه    بسیار مهمی در سیاست خارجی این کشور بازي می

و آژانس ضد اطالعـات خـارجی   1ویژه آژانس امنیت فدرال امنیتی و به
ــد   ــکیل دادن ــوتین را تش ــدرت پ ــی ق (Bukkvoll, 2005: 223. واقع

گیري در سیاست خارجی در نهاد ریاست جمهـوري متمرکـز شـد و گـروه     
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امریکا فراهم کرده و موجب افزایش تنش در روابط دو کشور 
2 .

توان در نقش نهادها و سازمان می
دفتر رئیس جمهور، کاخ سفید، شوراي امنیت ملی، وزارت خارجـه، پنتـاگون، سـیا،    

ــه  ــدرال رزرو، خزان ف
نهادهاي رسمی و غ

بودجه و دادگاه
هاي  گروه

در این دوران 
پنتاگون در سیاست خارجی 

پس  ویژه به
جایگاه، افزایش بودجه نظامی 

کشور بود
در اروپاي شرقی و امریکا

صریح روسیه و در نهایت 
پنتاگون پیگیري و حمایت

در روسیه نیز 
مجمع فدرال، رسانه

ســازمان، )144
مجموعه(

کشور تأثیرگذار هستند؛
بسیار مهمی در سیاست خارجی این کشور بازي می

امنیتی و به
ــد   ــکیل دادن ــوتین را تش ــدرت پ ــی ق واقع

گیري در سیاست خارجی در نهاد ریاست جمهـوري متمرکـز شـد و گـروه      تصمیم
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گیري در عرصـه سیاسـت   
هـاي اصـلی    کـانون  خارجی یعنی نهاد ریاست جمهوري، نفـوذ خـود را در دیگـر   

هـا و   قدرت نظیر شوراي امنیت ملی، وزارت دفـاع، وزارت خارجـه و نیـز کارتـل    
و ایـن مسـئله   ) 165: 

تمرکز، پایداري و امنیتی شدن هرچه بیشتر سیاست خـارجی روسـیه در ایـن دوره    
بهـره بـود و    از آن بـی 

 .غربی دارندهاي عموماً ضد
سـخنگوي سـابق    1یـوري کوبـاالدز  

 ،2001با واشینگتن پسـت در نـوامبر   
و غـرب سـخن    امریکا

این مسائل موجـب واکـنش جـدي ایـن     
در حـوزه کشـورهاي   

افـزایش تـنش در   هـاي  

تـوان   می راو روسیه در این دوران 
الملل و خصوصیات بازیگران دولتـی و  
وضع دنیـا بـر ایـاالت متحـده     

یافتـه در ایـن    گیرد کـه اقـدامات انجـام   
سـازد  مـی  دگذاشته و یا آن را مقی. 

متفاوتی بر روي  کامالً
که فروپاشی همـین نظـام دوقطبـی در دهـه     
را فراهم کرد نیـز تـأثیرات قابـل تـوجهی بـر      

در هـزاره جدیـد،    )70
همـراه بـا    امریکـا دوقلـوي تجـارت جهـانی و وزارت دفـاع     

 امریکـا حاکمـه   هیئـت 
                                        
1. Iurii Kobaladze  

گیري در عرصـه سیاسـت    مردان امنیتی موفق شدند تا با نفوذ در الیه اصلی تصمیم
خارجی یعنی نهاد ریاست جمهوري، نفـوذ خـود را در دیگـر   

قدرت نظیر شوراي امنیت ملی، وزارت دفـاع، وزارت خارجـه و نیـز کارتـل    
: کیـانی، پیشـین  (هاي بزرگ نفت و گاز تسري دهنـد؛  

تمرکز، پایداري و امنیتی شدن هرچه بیشتر سیاست خـارجی روسـیه در ایـن دوره    
از آن بـی  یلتسـین در دوران دنبال داشت، دستاوردي کـه روسـیه   

  .نتوانست در برابر غرب و امریکا موضع محکمی اتخاذ کند
هاي عموماً ضد جاسوسی روسیه دیدگاههاي  سرویس عالوه بر این

یـوري کوبـاالدز  تـوان بـه خـوبی در سـخنان      می این موضوع را
با واشینگتن پسـت در نـوامبر   مصاحبه  سرویس جاسوسی خارجی روسیه در

امریکاجاسوسی روسیه نسبت به هاي  از رشد تنفر کلیه سرویس
)Bukkvoll, Op.cit: 230 (این مسائل موجـب واکـنش جـدي ایـن      .مشاهده کرد

در حـوزه کشـورهاي    ویـژه  بـه  امریکـا گرایانـه   جانبـه  یـک کشور در مقابل اقـدامات  
هـاي   شد و مکملی بود بر سایر عواملی کـه زمینـه   المنافع
 .و روسیه در این دوره را فراهم کرده بودند امریکا

و روسیه در این دوران  امریکاافزایش تنش در روابط  عامل سوم 
الملل و خصوصیات بازیگران دولتـی و   بینهاي مربوط به خصوصیات نظام متغیر

وضع دنیـا بـر ایـاالت متحـده     تأثیر  این مقوله که بر. آن دید دهنده تشکیلدولتی 
گیرد کـه اقـدامات انجـام    دربرمیرا  امریکاداللت دارد، محیط خارجی 

گذاشته و یا آن را مقیتأثیر  یی به نحويامریکامحیط بر گزینش مقامات 
کامالًتأثیر  ظام توازن قوا قدرتنظام دوقطبی جنگ سرد نسبت به ن

که فروپاشی همـین نظـام دوقطبـی در دهـه     امریکا داشت، ضمن آنسیاست خارجی 
را فراهم کرد نیـز تـأثیرات قابـل تـوجهی بـر       امریکاتازي براي  که امکان یکه

70: گـوهري مقـدم، پیشـین   ( .گذاشـت  امریکاسیاست خارجی 
دوقلـوي تجـارت جهـانی و وزارت دفـاع     هـاي   ار ساختمان

هیئـت ت که خیا ساهماي  هی، شرایط را به گونالملل هاي بین همدري
                                                                 

  

 

مردان امنیتی موفق شدند تا با نفوذ در الیه اصلی تصمیم
خارجی یعنی نهاد ریاست جمهوري، نفـوذ خـود را در دیگـر   

قدرت نظیر شوراي امنیت ملی، وزارت دفـاع، وزارت خارجـه و نیـز کارتـل    
هاي بزرگ نفت و گاز تسري دهنـد؛   شرکت

تمرکز، پایداري و امنیتی شدن هرچه بیشتر سیاست خـارجی روسـیه در ایـن دوره    
دنبال داشت، دستاوردي کـه روسـیه    را به

نتوانست در برابر غرب و امریکا موضع محکمی اتخاذ کند
عالوه بر این

این موضوع را
سرویس جاسوسی خارجی روسیه در

از رشد تنفر کلیه سرویس که
(گفت، 

کشور در مقابل اقـدامات  
المنافع مشترك
امریکاروابط 
3. 

متغیردر 
دولتی یرغ

داللت دارد، محیط خارجی 
محیط بر گزینش مقامات 

نظام دوقطبی جنگ سرد نسبت به ن
سیاست خارجی 

که امکان یکه 1990
سیاست خارجی 

ار ساختمانانفج
همدري



را عملی سازد که تا آن زمان امکان تحقق آن وجود 
زیادي جامعه جهـانی را بـا خـود    
منافع خود بودند، مواضـع  

را بـه   امریکـا یـی  گرا
روسیه عصر پوتین بود که با تکیـه بـر بازیـابی    

در عـراق، گسـترش    
و طـرح سـپر دفـاع     1

چـک و لهسـتان واکـنش جـدي نشـان داد و ایـن       

 امریکـا ی افزایش تنش در روابط 
باشـد و   می و روسیه در این دوره پرداخت، زاویه دیدي که نقطه تمرکز این پژوهش

تـأثیر   کند؛ عاملی کـه 
در ایـن دوره   امریکاسیاست خارجی 

به تبع آن شاهد نادیده گرفته شدن برخی از اصول و 
تـأثیر   سه عامل قبلی را تحت

رسیدن جورج بوش ي، جریان فکري است که با به قدرت 
را به دست گرفت و در مدت زمان کوتاهی 
با سوار شدن بر موج ضد تروریسـتی حـوادث یـازده سـپتامبر، سیاسـت داخلـی و       

هـاي   بسـیاري از شخصـیت  
علق داشتند و این جریان فکري نهادهـا  

دادهـایی   خود قـرار داد و باعـث بـرون   
 ، تحمیـل هژمـونی خـود بـر جهـان،     

، گسترش ناتو بـه شـرق، طـرح سـپر     
در حیـاط خلـوت    امریکـا 

و حمایـت   المنافع مشترك
                                        
1. Commonwealth of Independent States (CIS)

را عملی سازد که تا آن زمان امکان تحقق آن وجود هایی  تواند طرح می احساس کرد
زیادي جامعه جهـانی را بـا خـود    نخستین تا حد هاي  در گام امریکاهرچند . 

منافع خود بودند، مواضـع   دنبال بهرقیب که هاي  اما به مرور زمان، قدرت همراه کرد
گرا جانبـه  یـک در پیش گرفتند و  امریکامختلفی در مقابل اقدامات 

روسیه عصر پوتین بود که با تکیـه بـر بازیـابی    ها  یکی از این قدرت. چالش کشیدند
 هاي امریکا رت سیاسی، اقتصادي و نظامی در مقابل سیاست

1المنـافع  مشـترك در حوزه کشورهاي  امریکاناتو به شرق، نفوذ 

چـک و لهسـتان واکـنش جـدي نشـان داد و ایـن       هاي  در جمهوري امریکاموشکی 
  .داشت دنبال بهمسئله افزایش تنش در روابط دو کشور را 

ی افزایش تنش در روابط بیا توان به علت می از زاویه دید دیگري هم 
و روسیه در این دوره پرداخت، زاویه دیدي که نقطه تمرکز این پژوهش

کند؛ عاملی کـه  تأکید می امریکافکري در سیاست خارجی هاي  به نقش جریان
سیاست خارجی و نهادهایی که در ها  قابل توجهی بر شخصیت

به تبع آن شاهد نادیده گرفته شدن برخی از اصول و  ونقش ایفا کردند، داشته است 
سه عامل قبلی را تحت این عاملْ .هستیم امریکاتوسط  الملل بینمقررات نظام 

  .خود قرار داده است
ي، جریان فکري است که با به قدرت کار محافظهجریان نو

را به دست گرفت و در مدت زمان کوتاهی  امریکادر  ی، قدرت سیاس2000در سال 
با سوار شدن بر موج ضد تروریسـتی حـوادث یـازده سـپتامبر، سیاسـت داخلـی و       

بسـیاري از شخصـیت  . ختخارجی ایاالت متحده را به طور کامل متحول سـا 
علق داشتند و این جریان فکري نهادهـا  مهم و دستیاران رده اول بوش به این طیف ت

خود قـرار داد و باعـث بـرون   تأثیر  دولت بوش را نیز تحتهاي  و سازمان
، تحمیـل هژمـونی خـود بـر جهـان،     امریکـا چون تهاجمی شدن سیاسـت خـارجی   

، گسترش ناتو بـه شـرق، طـرح سـپر     الملل بیناعتنایی به اصول و مقررات حقوق 
امریکـا در اروپاي شرقی و افزایش مداخلـه   امریکادفاع موشکی 

مشتركرنگین در حوزه کشورهاي هاي  حمایت از انقالب؛ 
                                                                 

Commonwealth of Independent States (CIS) 
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احساس کرد
. نداشت

همراه کرد
مختلفی در مقابل اقدامات 

چالش کشیدند
رت سیاسی، اقتصادي و نظامی در مقابل سیاستقد

ناتو به شرق، نفوذ 
موشکی 

مسئله افزایش تنش در روابط دو کشور را 
4. 

و روسیه در این دوره پرداخت، زاویه دیدي که نقطه تمرکز این پژوهش
به نقش جریان

قابل توجهی بر شخصیت
نقش ایفا کردند، داشته است 

مقررات نظام 
خود قرار داده است

جریان نو
در سال 

با سوار شدن بر موج ضد تروریسـتی حـوادث یـازده سـپتامبر، سیاسـت داخلـی و       
خارجی ایاالت متحده را به طور کامل متحول سـا 

مهم و دستیاران رده اول بوش به این طیف ت
و سازمان

چون تهاجمی شدن سیاسـت خـارجی   
اعتنایی به اصول و مقررات حقوق  بی

دفاع موشکی 
؛ روسیه
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باعـث افـزایش    گـی داشت که هم
ي است جریـان  چه بیان شد ضرور

تـا ببینـیم    را بررسـی کنـیم  
ي چگونه باعـث افـزایش تـنش    

و روسـیه بـه طـور مشـخص     
پرداخته خواهد شد تا بـه ایـن سـؤال پاسـخ داده شـود کـه عملیـاتی شـدن اصـول          

و روسیه رقـم   امریکا
  .دده می ال محور اصلی بهره حاضر را تشکیل

ایروینـگ  ، زمـانی کـه   
، این واژه را براي افکـار خودشـان ابـداع    

 ي یـاد کـار  محافظـه پـدر نو 
بسـیاري بـا اطمینـان راجـع بـه      

ي کـار  محافظـه پدر نو
ي چیسـت؟ هـدف اصـلی    

یی به طور کلی به امریکا
 انه است کـه بـراي اداره یـک دموکراسـی مـدرن مناسـب      

« (Kristol, 2003: 1)  
بـا تفکـر سـنتی     ان کسـانی هسـتند کـه بـه نحـوي     
حـرف   امریکـا ي کـار 

آن اسـت  اند  همشهور شد

                                        
1. Irving Kristol 
2. Norman B. Podhoretz 
3. Daniel Bell 

گـی داشت که هم دنبال بهرا  ؛از ساکاشویلی در جریان بحران اوستیا
چه بیان شد ضروربا توجه به آن .و روسیه شد امریکاتنش در روابط 

را بررسـی کنـیم   امریکـا آن بر سیاسـت خـارجی   تأثیر  ي وکار محافظه
ي چگونه باعـث افـزایش تـنش    کار محافظهشده از اصول نو سیاست خارجی برگرفته

  .و روسیه در این دوره شد امریکادر روابط 

  امریکاي و سیاست خارجی کار محافظهنو: بهره سوم
و روسـیه بـه طـور مشـخص      امریکـا ان در روابط کار محافظهودر این بهره به نقش ن

پرداخته خواهد شد تا بـه ایـن سـؤال پاسـخ داده شـود کـه عملیـاتی شـدن اصـول          
امریکافصلی از تیرگی را در روابط چگونه  امریکاان در کار محافظه

ال محور اصلی بهره حاضر را تشکیلؤ؟ بنابراین پاسخ به این س

  ان از ایده تا واقعیتکار محافظه
، زمـانی کـه   1970یک اصطالح توصیفی از دهـه   عنوان بهي کار محافظه
، این واژه را براي افکـار خودشـان ابـداع    3دانیال بلو  2نورمن پودهورتز، 1کریستول

پـدر نو  عنـوان  بـه ایروینگ کریستول که از او . کردند، مطرح شد
بسـیاري بـا اطمینـان راجـع بـه      «: گویـد  می يکار محافظهشود در مورد تعریف نو

پدر نو عنوان بهکنند اما حتی از من هم که  می ان صحبتکار محافظه
ي چیسـت؟ هـدف اصـلی    کـار  محافظـه نو اًکنم که واقعـ  می کنند، گاهی شک

امریکاي کار ظهمحافخواه و  ي تبدیل حزب جمهوريکار محافظه
انه است کـه بـراي اداره یـک دموکراسـی مـدرن مناسـب      کار محافظهنوعی سیاست 

»امریکایی است ید کامالًي جدکار محافظهاین سیاست . باشد
ان کسـانی هسـتند کـه بـه نحـوي     کـار  محافظـه از این منظر نو

کـار  محافظـه نظام کلـی   چهارچوبي پیوند دارند و در کار
مشهور شد کار محافظهکه این افراد به نواي  هدلیل عمد. زنند می 

                                                                 

 

  

 

از ساکاشویلی در جریان بحران اوستیا
تنش در روابط 

محافظهنو
سیاست خارجی برگرفته

در روابط 

بهره سوم
در این بهره به نقش ن

پرداخته خواهد شد تا بـه ایـن سـؤال پاسـخ داده شـود کـه عملیـاتی شـدن اصـول          
محافظهنو
؟ بنابراین پاسخ به این سزد

محافظهنو
محافظهنو

کریستول
کردند، مطرح شد

شود در مورد تعریف نو می
محافظهنو
کنند، گاهی شک می یاد
محافظهنو

نوعی سیاست 
باشد می

از این منظر نو
کار محافظه
 خود را



 .انـد  هتولید یا بازتولید نمود

ان بـه  کار محافظه، نو2000
، هخارجی، امنیتی و نظامی ایـاالت متحـد  

شـوراي   و امریکـا مانند وزارت امور خارجه، وزارت دفاع، سازمان اطالعات مرکزي 
پـس از  . دسـت گرفتنـد  

با وقـوع ایـن حمـالت    
. هدف اصلی این گروه که تعیین دشمن راهبردي بود، شکل واقعیت به خود گرفـت 

جنـگ عـراق   . ان بـود 
پل کسانی چون . نمایی کنند

و  4فرانـک گـافنی   ،3جـان پودرهـورتز  
در کنـار ایـن افـراد    . 

 قـرار  فوکویامـا و  هـانتینگتون 
البته فوکویاما مدتی پس از جنـگ عـراق اعـالم کـرد کـه دیگـر خـود را        

در سـال   امریکـا ، مسائلی چون نفی قرارداد کیوتو توسـط  
قـاره پیمـا در ژوئـن    هـاي  

، پیگیــري 2003، حملــه بــه عــراق و نادیــده گــرفتن ســازمان ملــل در ســال  
رنگین در حیاط خلوت روسیه و موج دوم گسـترش نـاتو بـه شـرق در     

سـپر دفـاع    ، مذاکره با کشورهاي اروپاي شرقی براي اسـتقرار 
و در نهایـت حمایـت ایـن کشـور از گرجسـتان در جریـان       
افـزایش تـنش در روابـط    
                                        
1. Paul Wolfowitz 
2. Richard Perle 
3. John Podhoretz 
4. Frank Gaffney 
5. Robert Kagan 

تولید یا بازتولید نمود امریکاي کار محافظهگفتمان جدیدي را در مکتب آنها 
 ،1383 :264(  

2000انتخابات سال  ار آمدن جورج بوش پسر دربا روي ک
خارجی، امنیتی و نظامی ایـاالت متحـد   گذار سیاستوارد نهادهاي اي  هطور گسترد

مانند وزارت امور خارجه، وزارت دفاع، سازمان اطالعات مرکزي 
دسـت گرفتنـد  را در هـا   يگـذار  سیاسـت شدند و نـبض   امریکاامنیت ملی 

با وقـوع ایـن حمـالت    . ان قدرت بیشتري یافتندکار محافظهحمالت یازده سپتامبر نو
هدف اصلی این گروه که تعیین دشمن راهبردي بود، شکل واقعیت به خود گرفـت 

ان بـود کار محافظهحمله به افغانستان و عراق اوج شکوفایی نظرات نو
نمایی کنند صحنه این سیاست چهره سبب شد برخی از افراد پشت

جـان پودرهـورتز  ، ایروینگ کریستول، 2ریچارد پرل، 1ولفوویتز
. بودنـد  امریکـا کار سیاسـت جنگـی   انـدر  دسـت  5رابرت کاگان

هـانتینگتون پردازان و روشنفکران طراز اول دانشگاهی چون 
البته فوکویاما مدتی پس از جنـگ عـراق اعـالم کـرد کـه دیگـر خـود را        ؛ گیرند
  )74: 1383، مطهرنیا. (داند کار نمی محافظه

  روسیهبا  امریکاان و افزایش تنش کار محافظه
، مسائلی چون نفی قرارداد کیوتو توسـط  بیان شدقبالً  که طور

هـاي   این کشور از پیمان ضد موشک بهجان یکو خروج 
، حملــه بــه عــراق و نادیــده گــرفتن ســازمان ملــل در ســال  

رنگین در حیاط خلوت روسیه و موج دوم گسـترش نـاتو بـه شـرق در     هاي 
، مذاکره با کشورهاي اروپاي شرقی براي اسـتقرار 2005-2006هاي 

و در نهایـت حمایـت ایـن کشـور از گرجسـتان در جریـان        2007شکی در سال 
افـزایش تـنش در روابـط    هـاي   زمینـه  و واکنش روسیه به این اقدامات بحران اوستیا
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آنها  که
، علیپور(

با روي ک
طور گسترد

مانند وزارت امور خارجه، وزارت دفاع، سازمان اطالعات مرکزي 
امنیت ملی 

حمالت یازده سپتامبر نو
هدف اصلی این گروه که تعیین دشمن راهبردي بود، شکل واقعیت به خود گرفـت 

حمله به افغانستان و عراق اوج شکوفایی نظرات نو
سبب شد برخی از افراد پشت

ولفوویتز
رابرت کاگان

پردازان و روشنفکران طراز اول دانشگاهی چون  نظریه
گیرند می
محافظهنو

محافظهنو
طور همان
و خروج  2001
، حملــه بــه عــراق و نادیــده گــرفتن ســازمان ملــل در ســال  2002

هاي  انقالب
هاي  سال
شکی در سال مو

بحران اوستیا
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ان که در دوره ریاست جمهوري جورج بوش سکان رهبري 
  .زا چه نقشی داشتند

  و روسیه امریکا

  

  .فراهم کرد 2008تا  2000اصله زمانی و روسیه را در ف
  امریکاواکنش روسیه به اقدامات  .2شماره نمودار 

  نویسندگانتدوین توسط 

ان که در دوره ریاست جمهوري جورج بوش سکان رهبري کار محافظهحال ببینیم نو
زا چه نقشی داشتند ایجاد این مسائل تنش را به دست گرفتند در

امریکاان و افزایش تنش کار محافظهاصول و نگرش نو .3شماره  نمودار

  تدوین توسط نویسندگان

  

 

و روسیه را در ف امریکا

تدوین توسط 

حال ببینیم نو
را به دست گرفتند در امریکا

تدوین توسط نویسندگان



ی، المللـ  بیناعتنایی به اصول و نهادهاي 
بـر   تأکیـد ها،  تنیدگی افکار با صهیونیست

و اعتقاد راسخ به هژمـونی  
دهنـد و ایـن اصـول زمینـه     
داشـت و باعـث افـزایش    

کاران همـواره   نومحافظه
ابـزاري در جهـت منـافع    

آنـان در  هـاي   خود استفاده کنند و زمانی که اصول و مقررات ایـن نهادهـا بـا ارزش   
نفی پیمان کیوتو، عـدم امضـاي معاهـده    

 »ام.بـی .اي«ن از پیمـا  
ان کـار  محافظهتوان به خوبی در سایه این اصل از اصول نو

کند، دولت بوش تنها در صورتی در 
 کند که هیچ گزینـه دیگـري وجـود نداشـته باشـد     

ان اعتقـاد  کـار  محافظـه 
ابـزاري   عنوان بهرا این سازوکارها 

بعـدي دولـت بـوش در    
بـا  . لل مشاهده کـرد هم بدون مجوز شوراي امنیت سازمان م

سومین اولویت سیاست خارجی روسـیه در سـند امنیـت ملـی ایـن      
ی، حمایـت از  الملل بین

 قـرار داده  تأکیـد را مـورد  
نادیده گرفتن نهادهاي 
اگرچه با برخورد جـدي روسـیه مواجـه    

لفظـی بسـنده   هـاي   به عراق، روسیه به مخالفـت 
در بـذري کـه    .و روسـیه کاشـت  

  .جریان حوادث بعدي آبیاري شد و سرانجام در جنگ اوستیا به بار نشست
در  امریکاسیاست خارجی 

اعتنایی به اصول و نهادهاي  بی شود؛ می مودار هم دیدهکه در ن طور
تنیدگی افکار با صهیونیست پیوند عمیق مذهب با قدرت سیاسی، درهم

و اعتقاد راسخ به هژمـونی   در جهان هاي امریکا نهادینه کردن ارزش ،دشمن خارجی
دهنـد و ایـن اصـول زمینـه      مـی  ي را تشـکیل کـار  محافظهاصول نوترین  مهم 

داشـت و باعـث افـزایش     دنبـال  بهاقداماتی را فراهم کرد که واکنش جدي روسیه را 
  .شد 2008تا  2000تنش در روابط دوکشور در فاصله زمانی 

نومحافظه ؛المللی اعتنایی به اصول، نهادها و قراردادهاي بین بی
ابـزاري در جهـت منـافع     عنـوان  بهی الملل بیندهاي از نهادها و قراردااند  هتالش کرد

خود استفاده کنند و زمانی که اصول و مقررات ایـن نهادهـا بـا ارزش   
نفی پیمان کیوتو، عـدم امضـاي معاهـده    . شوند می تضاد باشد به راحتی کنار گذاشته
 جانبه یکی و خروج الملل بینرم براي ایجاد یک دادگاه جنایی 

توان به خوبی در سایه این اصل از اصول نو می توسط جورج بوش را
کند، دولت بوش تنها در صورتی در  می بیان چارلز کراتهامر که گونه همان. درك کرد

کند که هیچ گزینـه دیگـري وجـود نداشـته باشـد      می چندجانبه مشارکتهاي 
(Nabers & Robert G. Patman, 2008: 174  محافظـه این موضوع را کـه نو

این سازوکارها  ی ندارند و همواره ازالملل بینچندانی به نهادهاي 
بعـدي دولـت بـوش در    هاي  توان در اقدام می ،کنند می در جهت منافع خود استفاده

هم بدون مجوز شوراي امنیت سازمان م ، آنلشکرکشی به عراق
سومین اولویت سیاست خارجی روسـیه در سـند امنیـت ملـی ایـن       نگاهی گذرا به
بیننقش محوري سازمان ملل در عرصه که  2000کشور در سال 

را مـورد   ایجاد ثبات استراتژیک در جهان و حق حاکمیت کشورها
نادیده گرفتن نهادهاي . بدیهی است امریکاقدامات اگونه  این ، واکنش روسیه به

اگرچه با برخورد جـدي روسـیه مواجـه     امریکا و حمله به عراق از سوي یالملل
به عراق، روسیه به مخالفـت  امریکاحتی در جریان حمله 

و روسـیه کاشـت   امریکـا اما بذرهاي تنش را در زمین روابط 
جریان حوادث بعدي آبیاري شد و سرانجام در جنگ اوستیا به بار نشست

سیاست خارجی  ؛اعتقاد راسخ به هژمونی امریکاگرایی و  جانبه یک
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طور همان
پیوند عمیق مذهب با قدرت سیاسی، درهم

دشمن خارجی
 امریکا،

اقداماتی را فراهم کرد که واکنش جدي روسیه را 
تنش در روابط دوکشور در فاصله زمانی 

بی
تالش کرد

خود استفاده کنند و زمانی که اصول و مقررات ایـن نهادهـا بـا ارزش   
تضاد باشد به راحتی کنار گذاشته
رم براي ایجاد یک دادگاه جنایی 

توسط جورج بوش را
درك کرد

هاي  تالش
2008: 174)

چندانی به نهادهاي 
در جهت منافع خود استفاده

لشکرکشی به عراق
نگاهی گذرا به
کشور در سال 

حق حاکمیت کشورها
، واکنش روسیه بهاست
الملل بین

حتی در جریان حمله  ـنشد  
اما بذرهاي تنش را در زمین روابط  ـکرد  

جریان حوادث بعدي آبیاري شد و سرانجام در جنگ اوستیا به بار نشست
یک
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ي پیـروز در  سـو امریکـا  
جنگ سرد یک دشمن به نام کمونیسم را از دست داده بود، دشمنی که بـه اقـدامات   
بخشید و از سـوي دیگـر   
بزرگ به واسطه جهانی شدن اقتصـاد،  
 سیاسـی بـه اقتصـادي   

نیـز باعـث    کلینتـون یانه 
 امریکـا ایـن مـوارد باعـث شـد تـا      

به همین دلیـل در اوایـل دهـه    
جدیـدي بـراي بازگشـت بـه دوران     

 بـرتن وودز زمـانی کـه فروپاشـی نظـام     

 بود که بـه وسـیله   1992
ان نوشـته شـد و بـر دو محـور افـزایش      

 امریکـا حمله پیشـگیرانه در سیاسـت خـارجی    
بـا ورود   امریکـا ان معتقدنـد کـه   

ي و در نهایت ساالر مردم
از روي کارآمدن  پسها 

هر دو سیاست افزایش بودجه نظـامی و سیاسـت   
حمله پیشگیرانه که در این سند ذکر شد در ارتباط مسـتقیم بـا سیاسـت    
سیاستی که با تفسیري گسترده از تروریسم و نگـاهی  
 .ماسـت را عملـی گردانـد   

 امریکـا بیـت موفقیـت   
دانستند، بر این اعتقادند که اکنـون کـه   

 امریکـا زمان جهان دوقطبـی سـپري شـده و دیگـر شـوروي نیسـت کـه در مقابـل         
را بـر دیگـران   اش  توانـد ماننـد روم باسـتان اراده   

 صلح و ثبات در جهان از طریـق تـوازن قـوا بـه دسـت     

سـو امریکـا   یـک  از. به شدت متأثر از فروپاشی شوروي بود 1990
جنگ سرد یک دشمن به نام کمونیسم را از دست داده بود، دشمنی که بـه اقـدامات   

بخشید و از سـوي دیگـر    می در مناطق مختلف جهان معنا و حتی مشروعیت
بزرگ به واسطه جهانی شدن اقتصـاد،  هاي  غلبه منطق اقتصادي در روابط بین قدرت

سیاسـی بـه اقتصـادي    و) اروپـا ( بـه سیاسـی  زمینه را براي تبدیل قدرت اقتصـادي  
کلینتـون یانه گرا جانبهچندهاي  سیاست. فراهم کرده بود) روسیه و چین
ایـن مـوارد باعـث شـد تـا      . در سراسر جهان شده بـود  امریکاکاهش اقتدار 

به همین دلیـل در اوایـل دهـه    . هژمونی خود را در سراسر جهان تضعیف شده ببیند
جدیـدي بـراي بازگشـت بـه دوران     هاي  ان، برنامهکار محافظهو پس از آن، نو

زمـانی کـه فروپاشـی نظـام     ، 1970طالیی هژمونی خود در قبل از دهه 
  .ارائه کردند ،در جهان شد امریکاباعث کاهش هژمونی 
1992دفاعی سال  ریزي برنامهراهنماي ها،  یکی از این برنامه

ان نوشـته شـد و بـر دو محـور افـزایش      کار محافظهپل ولفوویتز و جمعی دیگر از نو
حمله پیشـگیرانه در سیاسـت خـارجی     بودجه نظامی و سیاست پیشدستی و

ان معتقدنـد کـه   پـرداز  نظریهاین  )36: دهشیار، همان. (دکر تأکید می
مردمح، گسترش نظامی در صحنه جهانی، توان ایجاد نظم و صل
پسها  این سیاست. توان بازیابی هژمون از دست رفته خود را دارد

هر دو سیاست افزایش بودجه نظـامی و سیاسـت   . دولت بوش به مرحله اجرا رسید
حمله پیشگیرانه که در این سند ذکر شد در ارتباط مسـتقیم بـا سیاسـت     پیشدستی و

سیاستی که با تفسیري گسترده از تروریسم و نگـاهی  . بود امریکاتروریسم  مبارزه با
ماسـت را عملـی گردانـد    گرا به امنیت خود، طـرح هرکـه بـا مـا نیسـت بـر      

(http://www. bits.de/NRANEU/others/strategy/nss02.pdf  
بیـت موفقیـت    ان که افزایش قدرت نظامی را شـاه کار محافظهواقع نو 

دانستند، بر این اعتقادند که اکنـون کـه    می براي دستیابی به هژمونی در سطح جهانی
زمان جهان دوقطبـی سـپري شـده و دیگـر شـوروي نیسـت کـه در مقابـل         

توانـد ماننـد روم باسـتان اراده    ایاالت متحده مـی آرایی کند، 
صلح و ثبات در جهان از طریـق تـوازن قـوا بـه دسـت     نها آ به اعتقاد. تحمیل نماید

  

 

1990دهه 
جنگ سرد یک دشمن به نام کمونیسم را از دست داده بود، دشمنی که بـه اقـدامات   

در مناطق مختلف جهان معنا و حتی مشروعیت امریکا
غلبه منطق اقتصادي در روابط بین قدرت

زمینه را براي تبدیل قدرت اقتصـادي  
روسیه و چین(

کاهش اقتدار 
هژمونی خود را در سراسر جهان تضعیف شده ببیند

و پس از آن، نو 1990
طالیی هژمونی خود در قبل از دهه 

باعث کاهش هژمونی 
یکی از این برنامه

پل ولفوویتز و جمعی دیگر از نو
بودجه نظامی و سیاست پیشدستی و

تأکید می
نظامی در صحنه جهانی، توان ایجاد نظم و صل
توان بازیابی هژمون از دست رفته خود را دارد

دولت بوش به مرحله اجرا رسید
پیشدستی و

مبارزه با
گرا به امنیت خود، طـرح هرکـه بـا مـا نیسـت بـر       مطلق

http://www. bits.de/NRANEU/others/strategy/nss02.pdf)

در
براي دستیابی به هژمونی در سطح جهانی

زمان جهان دوقطبـی سـپري شـده و دیگـر شـوروي نیسـت کـه در مقابـل         
آرایی کند،  صف

تحمیل نماید



گردد و وظیفه اصـلی  
بدیهی است که چنین 

در  روسـیه  .کنـد  مـی  
 2000در سند امنیت ملـی خـود در سـال    

یـک اولویـت مهـم در سیاسـت     
پوتین با سخنرانی تند خـود در کنفـرانس امنیتـی مـونیخ در     

را بـه   قطبـی  تـک و تالش آن براي تثبیت نظـام  
او ایـن ادعـا   . پذیرش و ناممکن دانست

یک مرکز قدرت، یک مرکز تصمیم و یک ارباب وجـود دارد  
 .ه اسـت پیش رفتـ  گرایی

ان کـار  محافظـه از دیگر اصول نو
ان ضمن ناپسند کار محافظه

در سراسر جهان را وظیفه 
چه در امپراتوري کاران آن

سیاســی، اقتصــادي و فرهنگــی 
بوش ایـن مطلـب را در ژانویـه    

در دور دوم » جنـگ جهـانی علیـه تروریسـم    
هـا را بـین دو    مراسم تحلیف ریاست جمهوري خود بیان کـرد کـه در آن وي ملـت   

انتخاب اخالقی ظلم و ستم که همواره غلط است و آزادي که تا ابـد درسـت اسـت    
 مبرهاي یـازده سـپتا   این مسئله با این ادعا توجیه شد که منبع اصلی آسیب

حقیقتی بود که بسیاري از مناطق در جهان را غرق در ظلم و ستم کرد و فقـط یـک   

تواند نفـرت و خشـم را از   
هاي ظالمـان را آشـکار و پـاداش امیـد نیکوکـاران و      

هـا و   رویداد. آزادمنشان را بدهد و آن چیزي جز نیروي آزادي انسان نیست
بقـاي  : رساند و آن ایـن اسـت  

گردد و وظیفه اصـلی   می آید بلکه بیشترین میزان صلح از طریق هژمونی حاصل
بدیهی است که چنین  .ق استرهبران ایجاد شرایطی مناسب براي شکل دادن به تفو

 تعارض پیـدا  الملل بیننظام هاي  دیدگاهی با منافع سایر قدرت
در سند امنیت ملـی خـود در سـال    ها  یکی از این قدرت عنوان بهدوره پوتین 

یـک اولویـت مهـم در سیاسـت      عنوان بهرا  قطبی تکجلوگیري از استقرار یک نظام 
پوتین با سخنرانی تند خـود در کنفـرانس امنیتـی مـونیخ در      .خارجی در نظر گرفت

و تالش آن براي تثبیت نظـام   امریکایی گرا جانبه یک، 2007
پذیرش و ناممکن دانست غیرقابلچالش کشید و استقرار این نظام را 

یک مرکز قدرت، یک مرکز تصمیم و یک ارباب وجـود دارد   الملل بینرا که در نظم 
گرایی چندجانبهبه سوي  الملل بینکرد که نظام  تأکیدرا رد کرد و 

  )214: 1389کوالیی و علیرضا نوري، 
از دیگر اصول نو ؛هاي امریکایی در جهان نهادینه کردن ارزش

محافظهنو. یی استهاي امریکا و نهادینه کردن ارزش گرایی
در سراسر جهان را وظیفه  امریکادانستن انزوگرایی در هر شکل آن، حضور گسترده 

کاران آن محافظهاز نظر نو« .دانند امریکا میاخالقی و تعهد اجتماعی 
ــه آزادي   سیاســی، اقتصــادي و فرهنگــی هــاي  اولویــت دارد ایــن اســت ک

بوش ایـن مطلـب را در ژانویـه     )55-61: گوهري مقدم، پیشین( »شمول گردد
جنـگ جهـانی علیـه تروریسـم    «تحـت عنـوان    اي، در سخنرانی

مراسم تحلیف ریاست جمهوري خود بیان کـرد کـه در آن وي ملـت   
انتخاب اخالقی ظلم و ستم که همواره غلط است و آزادي که تا ابـد درسـت اسـت    

این مسئله با این ادعا توجیه شد که منبع اصلی آسیب. مخیر کرد
حقیقتی بود که بسیاري از مناطق در جهان را غرق در ظلم و ستم کرد و فقـط یـک   

  :راه براي خروج وجود داشت
تواند نفـرت و خشـم را از    فقط یک نوع نیروي تاریخی وجود دارد که می«

هاي ظالمـان را آشـکار و پـاداش امیـد نیکوکـاران و       نمایی سیاه بین برده و
آزادمنشان را بدهد و آن چیزي جز نیروي آزادي انسان نیست

رساند و آن ایـن اسـت   واحد می گیري نتیجهعقل سلیم، ما را به یک 

  

 

روابط امریکا و 
روسیه در عصر 

کاران  نومحافظه
؛ 2000- 2008

همکاري و تنش
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آید بلکه بیشترین میزان صلح از طریق هژمونی حاصل نمی
رهبران ایجاد شرایطی مناسب براي شکل دادن به تفو

دیدگاهی با منافع سایر قدرت
دوره پوتین 

جلوگیري از استقرار یک نظام 
خارجی در نظر گرفت

2007فوریه 
چالش کشید و استقرار این نظام را 

را که در نظم 
را رد کرد و 

کوالیی و علیرضا نوري، (
نهادینه کردن ارزش

گرایی جهان
دانستن انزوگرایی در هر شکل آن، حضور گسترده 

اخالقی و تعهد اجتماعی 
 امریکــا
شمول گردد جهان
در سخنرانی 2005

مراسم تحلیف ریاست جمهوري خود بیان کـرد کـه در آن وي ملـت   
انتخاب اخالقی ظلم و ستم که همواره غلط است و آزادي که تا ابـد درسـت اسـت    

مخیر کرد
حقیقتی بود که بسیاري از مناطق در جهان را غرق در ظلم و ستم کرد و فقـط یـک   

راه براي خروج وجود داشت



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  م،دوشماره 
  1390 مستانز
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دیگـر   گـرو موفقیـت آزادي در  
جهان ما گسترش آزادي در تمام 

اکنـون یکـی    ترین اعتقادات ما هم
(http://merln.ndu.edu

 ویـژه  بهخود هاي  به توجیه سیاست
 المنـافع  مشـترك حـوزه کشـورهاي   

کاران معتقد بودند کـه بـا فروپاشـی اتحـاد شـوروي و      
رت جهان رسالتی بر دوش این کشـور  
گذاشته شده و در عین حال این موضـوع فرصـتی طالیـی بـراي بسـط و گسـترش       
نتیجـه ایـن نگـرش لـزوم مهـار      

اقـدامی کـه   . بـود  طلبی روسیه و ورود به محـدوده سـنتی قـدرت آن کشـور    
جا که در جریان بحران گرجسـتان، واکـنش   

بر دشـمن   تأکیدي کار
در دوران جنگ سرد شوروي نمود بارز این دشـمن خـارجی بـود و    
زرگ جلوه دادن تهدید 
پرداختند و سعی کردند با حمله به 

را کـه در   امریکـا گرانادا، لیبی و نیز طرح جنگ ستارگان، غرور ملی از دسـت رفتـه   
سفارت خود در ایران و رسوایی جنگ ویتنام تحقیر شده بـود،  
بر دشمن خارجی که در دوران جنگ سرد نمـود بـارزي در   
یک دشـمن خـارجی در نظـر    

دوبـاره   2001 گرفت، با روي کارآمدن جورج بوش و پس از حوادث یازده سـپتامبر 
تعریـف   ان بـا کـار  محافظـه 

تروریسم و جایگزینی آن به جاي کمونیسـم دشـمن جدیـدي بـراي خـود تعریـف       
گـوهري مقـدم،   ( .کردند و شاخصه سیاست خارجی خود را در این زمینه قرار دادند

بـه   امریکـا فکري الزم بـراي حملـه   

گـرو موفقیـت آزادي در   اي در به طور فزاینـده  سرزمین ما آزادي در
جهان ما گسترش آزادي در تمام  بهترین امید براي صلح در. هاست سرزمین

ترین اعتقادات ما هم جهان است و منافع حیاتی امریکا و عمیق
-http://merln.ndu.edu/merln/pfiraq/archive/wh/20050120 »هســــــتند

1.pdf)  
به توجیه سیاست امریکادر قالب این آزادي است که سیاستمداران 

حـوزه کشـورهاي    رنگـین در هـاي   در جریان حمایـت از انقـالب  
کاران معتقد بودند کـه بـا فروپاشـی اتحـاد شـوروي و       در واقع نومحافظه. رداختند

رت جهان رسالتی بر دوش این کشـور  تبدیل شدن ایاالت متحده امریکا به تنها ابرقد
گذاشته شده و در عین حال این موضـوع فرصـتی طالیـی بـراي بسـط و گسـترش       

نتیجـه ایـن نگـرش لـزوم مهـار      . ها و اخالقیـات امریکـایی در جهـان اسـت    
طلبی روسیه و ورود به محـدوده سـنتی قـدرت آن کشـور    

جا که در جریان بحران گرجسـتان، واکـنش   تا آن فت شدید روسیه را برانگیخت
  .شدید این کشور را در پی داشت
کار محافظهیکی دیگر از اصول نو ؛تأکید بر دشمن خارجی

در دوران جنگ سرد شوروي نمود بارز این دشـمن خـارجی بـود و    . خارجی است
زرگ جلوه دادن تهدید ان با نفوذ در دستگاه سیاست خارجی ریگان و بکار محافظه

پرداختند و سعی کردند با حمله به  امریکاکمونیسم و شوروي به تقویت بنیه نظامی 
گرانادا، لیبی و نیز طرح جنگ ستارگان، غرور ملی از دسـت رفتـه   

سفارت خود در ایران و رسوایی جنگ ویتنام تحقیر شده بـود،   گیري گروگان
بر دشمن خارجی که در دوران جنگ سرد نمـود بـارزي در    تأکید. ددوباره احیا کنن

یک دشـمن خـارجی در نظـر     عنوان بهداشت و کمونیسم را  امریکاسیاست خارجی 
گرفت، با روي کارآمدن جورج بوش و پس از حوادث یازده سـپتامبر 

محافظـه نو. یافـت  امریکامجال بروز و ظهور در سیاست خارجی 
تروریسم و جایگزینی آن به جاي کمونیسـم دشـمن جدیـدي بـراي خـود تعریـف       

کردند و شاخصه سیاست خارجی خود را در این زمینه قرار دادند
فکري الزم بـراي حملـه   هاي  این اصل در کنار اصول قبلی زمینه) 

  

 

در قالب این آزادي است که سیاستمداران 
در جریان حمایـت از انقـالب  

رداختندپ
تبدیل شدن ایاالت متحده امریکا به تنها ابرقد

گذاشته شده و در عین حال این موضـوع فرصـتی طالیـی بـراي بسـط و گسـترش       
ها و اخالقیـات امریکـایی در جهـان اسـت     ارزش
طلبی روسیه و ورود به محـدوده سـنتی قـدرت آن کشـور     توسعه

فت شدید روسیه را برانگیختمخال
شدید این کشور را در پی داشت
تأکید بر دشمن خارجی

خارجی است
محافظهنو

کمونیسم و شوروي به تقویت بنیه نظامی 
گرانادا، لیبی و نیز طرح جنگ ستارگان، غرور ملی از دسـت رفتـه   

گروگانجریان 
دوباره احیا کنن

سیاست خارجی 
گرفت، با روي کارآمدن جورج بوش و پس از حوادث یازده سـپتامبر 

مجال بروز و ظهور در سیاست خارجی 
تروریسم و جایگزینی آن به جاي کمونیسـم دشـمن جدیـدي بـراي خـود تعریـف       

کردند و شاخصه سیاست خارجی خود را در این زمینه قرار دادند
) پیشین



گسـترش نـاتو بـه     روسیه، موج دوم
که . آن طرح ایجاد سپر دفاع موشکی در اروپاي شرقی را فراهم کرد

فصـلی   داشـت و  دنبـال 

افکـار بـا صهیونیسـت و    
ان بود که در اشـغال  کار

نظامی عراق و اسـتقرار سـپر دفـاع موشـکی در اروپـاي شـرقی نقـش داشـت کـه          
و روسـیه را   امریکااشاره شد این اقدامات زمینه تنش در روابط 

بررسـی   .فراز و فرودهاي روابط امریکـا و روسـیه بررسـی شـد    
در . دوم این نوشتار را به خود اختصاص داد

تأثیر نگرش و اصول آنهـا بـر   
نتیجـه آن شـد کـه    . زایش تنش با روسـیه بررسـی شـد   

کاران در افزایش تنش در روابط با روسیه نقش بسیار مهمی داشـتند چـون   
معتقد بودند با فروپاشی اتحاد شوروي و تبدیل شدن ایاالت متحده امریکـا بـه تنهـا    

وضوع دوش این کشور گذاشته شده و در عین حال این م
. ها و اخالقیات امریکایی در جهان است

طلبی روسیه و ورود به محدوده سنتی قـدرت آن  
جامعـه جهـانی و    اعتنایی دولـت بـوش بـه افکـار    

  .و روسیه بود
عوامـل  (حاکمـه   هیئـت 

در ایـن راسـتا    .در قبـال روسـیه را بررسـی کنـد    
ی بـر  الملل بینبه مسائل 

 ،و روسیه در دوران ریاست جمهـوري جـورج بـوش   
 امریکـا حاکمـه   هیئت

روسیه، موج دومنظامی در حیاط خلوت هاي  عراق، ایجاد پایگاه
آن طرح ایجاد سپر دفاع موشکی در اروپاي شرقی را فراهم کرد دنبال بهشرق و 
دنبـال  بـه واکنش روسیه را  ،بیان شدقبالً  که گونه ها همان این اقدام

  .جدید از تنش را در روابط دو کشور رقم زد
افکـار بـا صهیونیسـت و     تنیـدگی  درهـم پیوند عمیق مذهب با قدرت سیاسـی،  

کار محافظهقدرت الزمه تحمیل دموکراسی نیز از دیگر اصول نو
نظامی عراق و اسـتقرار سـپر دفـاع موشـکی در اروپـاي شـرقی نقـش داشـت کـه          

اشاره شد این اقدامات زمینه تنش در روابط تر  پیش که طور
  .فراهم کرد

  ام سخن
فراز و فرودهاي روابط امریکـا و روسـیه بررسـی شـد    این مقاله ابتداي 

دوم این نوشتار را به خود اختصاص داد هعوامل مؤثر در این فراز و فرودها بهر
تأثیر نگرش و اصول آنهـا بـر    ،امریکا کاري در ادامه ضمن اشاره به پیشینه نومحافظه

زایش تنش با روسـیه بررسـی شـد   سیاست خارجی امریکا و اف
کاران در افزایش تنش در روابط با روسیه نقش بسیار مهمی داشـتند چـون    نومحافظه

معتقد بودند با فروپاشی اتحاد شوروي و تبدیل شدن ایاالت متحده امریکـا بـه تنهـا    
دوش این کشور گذاشته شده و در عین حال این م ابرقدرت جهان رسالتی بر

ها و اخالقیات امریکایی در جهان است فرصتی طالیی براي بسط و گسترش ارزش
طلبی روسیه و ورود به محدوده سنتی قـدرت آن   نتیجه این نگرش لزوم مهار توسعه

اعتنایی دولـت بـوش بـه افکـار     بی کنار این نگرش در. بود
و روسیه بود امریکا در روابط تکروي امریکا از عوامل مهم در افزایش تنش

هیئـت آن بود تا نقش نگرش  دنبال بهدر نماي کلی، این مقاله 
در قبـال روسـیه را بررسـی کنـد     امریکابر سیاست خارجی ) 

به مسائل  امریکاان کار محافظهنگرش نوتأثیر  تالش ما براي نشان دادن
و روسیه در دوران ریاست جمهـوري جـورج بـوش    امریکانش در روابط افزایش ت

هیئتنتیجه کلی این نوشتار را به این نکته رساند که با تغییر نگرش 
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عراق، ایجاد پایگاه
شرق و 
این اقدام

جدید از تنش را در روابط دو کشور رقم زد
پیوند عمیق مذهب با قدرت سیاسـی،  

قدرت الزمه تحمیل دموکراسی نیز از دیگر اصول نو
نظامی عراق و اسـتقرار سـپر دفـاع موشـکی در اروپـاي شـرقی نقـش داشـت کـه          

طور همان
فراهم کرد

ام سخنفرج
ابتداي  در

عوامل مؤثر در این فراز و فرودها بهر
ادامه ضمن اشاره به پیشینه نومحافظه

سیاست خارجی امریکا و اف
نومحافظه

معتقد بودند با فروپاشی اتحاد شوروي و تبدیل شدن ایاالت متحده امریکـا بـه تنهـا    
ابرقدرت جهان رسالتی بر

فرصتی طالیی براي بسط و گسترش ارزش
نتیجه این نگرش لزوم مهار توسعه

بود کشور
تکروي امریکا از عوامل مهم در افزایش تنش

در نماي کلی، این مقاله 
) داخلی

تالش ما براي نشان دادن
افزایش ت

نتیجه کلی این نوشتار را به این نکته رساند که با تغییر نگرش 
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نیـز کیفیـت    و روسـیه 
تیرگـی روابـط و    رنگ شـدن 

اراك اوبامـا  و روسیه در دوران ریاست جمهوري ب

و روسـیه  امریکـا روابـط   ،باراك اوبامـا روي کارآمدن و  2008در سال 
رنگ شـدن  مدر ک توان می این مسئله را به خوبی. دیگري پیدا کرد

و روسیه در دوران ریاست جمهوري ب هاي امریکا افزایش همکاري
  õ .مشاهده کرد) يکار محافظه

    

  

 

در سال 
دیگري پیدا کرد

افزایش همکاري حتی
محافظهنوپسا(
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