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فرهنگ و امنیت ملی روسیه
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دریافت مقاله1400/05/31 :

الهه کریمی

2

تأیید مقاله1400/06/20 :

چکیده

سه دهه از فروپاشي شوروی و شکلگيری روسيه جدید ميگذرد و هنوز هم این کشـور ،دسـوشوت طم ـمهـا و
مشکمت ناشي از آن بحران بزرگ است .یکي از مسائل مهم امروز روسيه ،نسبت آن با غـر اسـت کـه بـهویـهه
پس از بحران اوکراین ،به یک مسأله پيچيده طبدیل شده که چشمانداز روشني برای حل آن وجـود نـدارد .در نبـود
مباني ایدئولوژیک گذشوه و در رویارویي همهجانبه با غر  ،مسکو به بازاندیشي در مقولـه فرهنـو و سـنتهـای
روسي روی آورده و این مفهوم ،در رفوار دولت و نيز سند جدید امنيت ملي این کشـور بـه شـکل جـدی م ـر
شده است .پرسش اصلي در این مقاله آن است که مفهوم فرهنو چگونه در راهبـرد امنيوـي روسـيه بازطـا یافوـه
است؟ در پاسخ این فرضيه گفوه شده «فرهنو در راهبرد امنيوي روسيه بهعنوان مقولـهای بنيـادین ،بـا سـه کـارکرد
ایدئولوژیک و مشروعيتبشش ،رسالتگرا و هویتبشش و نيز چـون یـک دارایـي ارزنـده و در معـر

آسـيب

م ر شده و این نشاندهنده طحولي اساسـي در راهبـرد امنيوـي ملـي روسـيه اسـت» .روت طحقيـق نيـز «طحليـل
محووایِ کيفيِ اسناد و دادههای موجود» است که براساس دو موغير فرهنو و امنيت و شاخصهای آنهـا کوشـش
شده طا اسناد راهبردی روسيه بهویهه سند امنيت ملي روسيه در سال  ،2021ازنظر مفهـوم فرهنـو بررسـي ،سـسس
براساس موون و طحليلهای موجود در کوـب ،مقـاتت ،گزارشـات و ااهارنظرهـای نشبگـان فکـری و سياسـي و
امنيوي به این مسأله پرداخوه شود.
کلید واژهها

امنيت ملي؛ روسيه؛ غر ؛ فرهنو؛ هویت.
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مقدمه

اطحاد شوروی ،از زمان اصمحات گورباچف طا زمان فروپاشي و سسس روسـيه جدیـد ،از زمـان
دولت غر گرای یلوسين طا دولت غر سويز پوطين ،دسوشوت طحوتت مهمي در حوزه سياسـت و
امنيت شده و یکي از ژرفطرین و بنيادیطرین این طحوتت ،به مقوله اندیشه و ایـدئولوژی بـهعنـوان
بنياني برای شکلدهي به راهبرد سياسي و امنيوي آن مربوط است .دولت روسيه بـهویـهه در دو دهـه
گذشوه در روند دورشدن از سياستهای غر نگر دوره گورباچف (سالهای  1985طـا  )2000و در
رد بنيانهای ایدئولوژیک سوسياليسوي و ليبراليسوي ،در پي یافون مباني فکری و اندیشهای جدیـدی
بهعنوان جایگزین آنها برآمده و در این راسوا ،به فرهنو و سنتهای بـومي روسـيه طوجـه ویـههای
کرده است .این موضوع در رفوارهای دولت روسيه و نيز در جدیدطرین و جـدیطـرین شـکل آن در
سند راهبرد امنيت ملي روسيه در طابسوان  2021م ر شده است.
از این رو ،یک پرسش اصلی و کليدی در ارطباط با سياست دولت روسيه آن اسـت کـه مفهـوم
فرهنو چگونه در راهبرد امنيوي این کشور بازطا یافوه است؟ بعاً پاسخ به این پرسش مسـولزم آن
است که بووانيم پاسخ پرسشهای فرعي دیگر را نيز روشن کنيم .اینکه فرهنو چه راب های با امنيـت
ملي دارد؟ ویهگيهای اصلي و نوپدید راهبرد امنيت ملي روسيه کدامند؟ فرهنو روسيه در سه دهـه
اخير چگونه قابل درک است و با چه مسائلي روبرو شده است؟ و فرهنو چگونـه در مفـاد اساسـي
راهبرد امنيت ملي روسيه م ر شده است؟
اگر چه در این مقاله کوشش شده طا به همه پرسشهای م ر شده پاسخ داده شود ،امـا کوشـش
اصلي نگارندگان آن بوده طا بر یافون پاسشي روشن برای پرسش اصلي مومرکـز شـوند؛ از ایـن رو،
فرضیهای که ارائه ميشود آن است که «مفهوم فرهنو در راهبرد امنيوـي روسـيه بـهعنـوان مقولـهای
بنيادین با سه کارکرد ایدئولوژیک و مشروعيتبشش ،رسالتگرا و هویتبشش و چون یـک دارایـي
ارزنده و در معر

آسيب م ر شده است و این ،نشاندهنده طحولي اساسي در راهبرد امنيوي ملـي

روسيه است» .از نگاه دولومردان روس ،در نبود یک ایدئولوژی سياسي و در طقابل فزاینـده فکـری و
سياسي این دولت با جهان غر و برای طوجيه افکار عمومي داخلي ،کوشـشهـای فراگيـری بـرای
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راهبرد امنيوي ملي جدید روسيه است.
روت پهوهش در این مقاله «طحليل محووای کيفي اسناد و دادههای موجود» اسـت کـه براسـاس
دو موغير فرهنو و امنيت و شاخصهای آنها ،کوشش شده طا عملکرد امنيوي و نيـز سـند راهبـردی
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طمرکز بر مقوله فرهنو بهعمل آمده و ازجمله این کوشـشهـا ،طوجـه فزاینـده بـه ایـن موضـوع در

امنيت ملي روسيه در سـال  2021ازنظـر مفهـوم فرهنـو بررسـي شـود ،سـسس براسـاس موـون و
طحليلهای موجود در کوب ،مقاتت ،گزارشات و ااهارنظرهای نشبگان فکـری و سياسـي و امنيوـي
روسيه ،که عمدطاً به زبان روسي و بعضي نيز به زبان انگليسي و فارسي بوده ،به چرایي و چگـونگي
ورود و طنظيم مقوله فرهنو بسردازیم.
برای بررسي این فرضيه کوشش کردیم طا سـازماندهـي مقالـه را براسـاس دو موغيـر فرهنـو و
امنيت طنظيم کرده و مفاهيم اصلي فرضيه را به بحث و آزمون طحليلي بگـذاریم .از ایـن رو ،نشسـت
به ارائه یک چارچو نظری و مدل طحليلي از راب ه فرهنو و امنيت پرداخوه و سسس با نگـاهي بـه
سند راهبرد امنيت مليِ جدیدِ روسيه در طابسوان  ،2021کوشش شده طا وضـعيت امنيوـي و نگـاه بـه
آنرا ازمنظر دولت و نيز طحليلگرانِ این حوزه به بحث بگذاریم لذا وضعيت فرهنگي روسيه در سـه
دهه اخير را م ر کردیم .مبحـث بعـدی جایگـاه مقولـه فرهنـو در سـند امنيوـي جدیـد اسـت و
سرانجام ،با طحليل یافوههای این طحقيق به نويجهگيری از مباحث ميپردازیم.
یک) مبانی نظری و مدل تحلیلیِ فرهنگ و امنیت

در مورد شکلگيری راهبرد امنيت ملي کشورها در حوزه نظریهپردازی علـوم انسـاني و بـهویـهه
م العات روابط بينالملل ،ژئوپليويک و امـور راهبـردی ،مباحـث گسـوردهای م ـر شـده اسـت و
نگارندگان در این مجال اندک ،ميکوشندطا با اشاره به این طـمتهـای نظـری ،چـارچوبي را بـرای
طحليل دادههای خود در ارطباط با فرهنو و راهبرد امنيوي روسيه ارائه کنند.
اساساً مفهوم امنيت ملي از برساخوه هـای پـس از جنـو جهـاني دوم اسـت و بـرای م العـه آن
طمت ميشد طا در حوزه م العات راهبردی ،آنرا در چارچو نظریههای «واقعنگـر» مـورد طوجـه
قرار دهند .اما از ابودای دهه  ،1970به ابعاد نرمافزاری و بهویهه مقوله اقوصاد و طوسعه طأکيد بيشـوری
شد ،سسس از اوایل دهه  1990در نظریههای «سازهانگار» نگاهي «فرهنگي»طر به امنيت ملي آغاز شـد
که در کنار وجوه نظامي و اقوصادی ،امر امنيت ملي را درهمطنيده با هنجارها ،ارزتها و سـنتهـای
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بود.
کوزنشواین در کوا فرهنو امنيت ملي در طحليل راهبرد امنيت ملـي بـر دو عامـل طعيـينکننـده
«زمينه فرهنگي و نهادی سياستگذاری» و «هویت برساخوه دولتها» طأکيد ميکند .از ایـن نگـاه ،در
هر م العهای درباره سياست امنيت ملي ،باید به عوامل اجوماعي ،هنجارها و هویتهـا طوجـه کـرد و
مفهوم «فرهنو» برچسب گسوردهای است که معيارهای شناخوي ماننـد قواعـد و الگوهـا ،معيارهـای
ارزتگذاری مانند هنجارها و ارزتها و معيارهای نمادین و رفوـاری را دربرمـيگيـرد (کوزنشـواین،
.)16:1390
البوه طوجه فرهنگي به امر سياسي و مقوتت راهبردی ،ریشه در نگرتهای پيشين جامعهشناسـي
دارد و از «ماکس وبر» طا «پير بوردیـو» بـرای فهـم کـنش اجومـاعي ،فراطـر از مقـوتت اقوصـادی و
بقاطي ،بر امر فرهنو طأکيد شده است .اما نگرت فرهنگي بـه راهبـرد امنيـت ملـي امـری نوپدیـد
است و همانگونه که در فراز پيشين اشاره شد ،در دوران پس از جنو سرد بـه مـوجي از م العـات
راهبردی و امنيوي شکل داده است .در این راب ه باید به کوا «فرهنو و امنيت» اثـر مایکـل ویليـامز
اشاره کرد که او نيـز مـدعي اسـت فرهنـو ،بمعـد مهمـي از قـدرت بـهشـمار مـيرود .ویليـامز بـر
صورتبندی عرصه امنيت طأکيد دارد که در آن ،قدرت نظامي و مادی ،در عين حفـ برجسـوگي و
اهميت خود ،جایگاه طازهای در درون آنچه ميطوان «ميدان فرهنگي امنيت» ناميد ،به خود اخوصـا
ميدهد (ویليامز.)17-18:1390 ،
با نگاهي به بررسي انجامشده در با نظریههای امنيت ملـي ،مـيطـوان آنرا در چـارچو سـه
نظریه کمن واقعنگری ،نهادگرایي و برساختگرایي و به شکل زیر طرسيم کرد:

شکل  .1مدل تحلیلی راهبرد امنیت ملی
منبع :نگارندگان
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من قهای و بينالمللي است که به رقابت ميان دولتها مـيانجامـد و طنهـا بـا بهـرهگيـری از قـدرت
بازدارنده و موازنهبشش است که ميطوان امنيت را طأمين کرد .در نظریه نهـادی یـا ليبـرالِ م العـات
بينالمللي ،ميزان طوسعهیافوگي یک کشور در ابعاد سياسي ،اقوصادی و اجومـاعي اسـت کـه موجـب

فرهنگ و امنیت ملی روسیه

بعاً در نظریه واقعگرایي ،راهبرد امنيت ملي طابعي از ميزان قدرت و موأثر از سـاخوارهای ملـي،

نهادینگي امر سياست و شکل گيری راهبرد امنيـت ملـي مبونـي بـر همکـاری در محـيط بـينالمللـي
ميشود و درنويجه ،با همکاری و همگرایي من قهای است که جامعه امن در داخـل و خـارم محقـق
خواهد شد.
اما در نگرت برساخوي یا سازهانگار روابط بينالمللي ،مقوله فرهنو و ابعاد آن مانند نگـرتهـا،
بينشها ،ارزتها و هنجارها نقش مهمـي در شـکلدهـي و کـارکرد راهبـرد امنيـت ملـي داشـوه و
درنويجه ،به طعاممطي شکل ميدهد که مسوعد موازنه ،همکاری یا حوي جنو خواهد بـود .طوجـه بـه
امر فرهنـو در رفوـار داخلـي و خـارجي و نيـز راهبـرد امنيـت ملـي دولـتهـا ،لزومـاً بـهمعنـای
مفرو

گرفون آن بهعنوان موغير مسوقل نيست بلکه بر این باوریم که فرهنو ،موغيـر مهـم و دخيـل

است و عمدطاً هم بهعنوان موغير ميانگين در شکلگيری راهبرد امنيوي کشورها حضوردارد.

شکل  .2جایگاه فرهنگ در شکلگیری راهبرد
منبع :نگارندگان

در مورد چگونگي روابط فرهنو و امنيت ملي ،بيمنزیک سـه نـوع راب ـه را م ـر کـرده کـه
عبارطند از طأثير فرهنو بر طعریف امنيت ملي و فرایند طصميمگيری در زمينـه امنيـت ملـي (فرهنـو
امنيت ملي) ،فرهنو بهعنوان یک حوزه مومایز از امنيت ملي و فرهنو بـهعنـوان یـک هـدف مـورد
طهدید ) .(Bilandžić, 2018: 227این مدل برای بحث راب ه فرهنو و امنيت در روسـيه بـهویـهه در
سند امنيوي جدید بسيار کاربرد دارد از این رو ،آنرا با جر و طعدیل به شکل زیر م ر ميکنيم:
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شکل . 3وضعیت فرهنگ در نسبت با امنیت
منبع :نگارندگان

هدف از این مرور کوطاه ،رسيدن به بنيـاني مفهـومي و نظـری بـهویـهه موکـي بـر نظریـههـای
سازهانگار حوزه م العات انساني و اجوماعي برای بررسـي راب ـه مقولـه فرهنـو و راهبـرد امنيوـي
روسيه بود که چگونگي آنرا در مباحث بعدی ارائه ميکنيم.
دو) راهبرد امنیت ملی از فروپاشی تا بازیابی قدرت

روسيه از آن دسوه دولتهایي است که مسائل نظامي ،امنيوـي ،طهدیـدات و بـهکـارگيری قـدرت
نظامي در آن بسيار پررنو است و در صدر اولویتهای آن قرار دارد .راهبرد امنيـت ملـي روسـيه از
سال  1991طا امروز دچار طغييرات مهمي شـده و ایـن طغييـرات ،موـأثر از عوامـل گونـاگوني چـون
نشبگان سياسي حاکم بر کشـور ،نگـرت کـمن دولـت و گفومـان اصـلي نظـام سياسـي ،بازسـازی
اقوصادی ،نظامي و احيای نقش و نفوذ در مسائل من قهای و جهـاني ،شـرایط محي ـي و روابـط بـا
غر و دیگر دولتهای من قه ،شکلگيری و طحول جریانهای سياسي در محيط پيرامـوني ،طـمت
دولتهای نوپا در جستوجوی موحدان خـارجي و درک طهدیـدهـای نظـامي ،امنيوـي ،اقوصـادی و
فرهنگي بوده است.
از نگاه طحليلگران غربي ،روسيه ،امروز یکي از بزرگورین قدرتهای طجدیدنظر لب در جهـان
است که طصميم دارد به نظم جهاني ليبرال پایان دهـد و در پـي آن اسـت کـه در حـوزه اوراسـيایي،
من قه ميان دریای سياه و دریای بالويـک را کنوـرل کنـد (پـل )2019 ،1از ایـن رو ،روسـيه راهبـردی
امنيوي و نظامي برای طهدید غر و آن هم طهدیدی وجـودی ،در پـيش گرفوـه و بـا اقـدامات اخيـر

1. Paul
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کشورهای بالويک) ،طمرینات نظامي ساتنه زاپاد با بـمروس و طمرینـات وسـووک  ،2018-غـر را
نگران کرده است (پل .)2019 ،بق برآورد سـاتنه آژانـس ا معـات ملـي آمریکـا در سـال ،2021
«روسيه به اقدامات طحریکآميز برای طضعيف هنجارهای بينالمللي و نهادهای غربي ،شکلدهـي بـه

فرهنگ و امنیت ملی روسیه

خود ،ازجملـه طجـاوز بـه اوکـراین ،اسـوقرار طسـليحات و نيـروی نظـامي در کـالينينگراد (در کنـار

رویدادهای جهاني بهعنوان یک بازیگر اصلي در یک نظم بينالمللي چندق بي جدید ادامه مـيدهـد»
(ارزیابي طهدید ساتنه.)12-9 :2021 ،1
بررسي وضعيت امنيوي روسيه از زمان فروپاشي شوروی طاکنون نشان ميدهد این کشور در سـه
دهه  2000 ،1990و  2010با مجموعهای از مشکمت و مسائل روبرو بوده که فصـل مشـورک همـه
آنها در طعامل و طقابل با غر خمصه ميشود؛ وری که حوي مشکمت امنيوي داخلي نيـز عمـدطاً
در نسبت با سياستها و مواضع غر و بهویهه آمریکا قابل بررسي هسوند .در دهه  1990کـه دوران
گسيشوگي و طحقير روسيه از سوی غر بود ،نابسامانيهای داخلي و مشکمت پيراموني بهگونـهای
این کشور را در چنبره خود گرفوه بود که حوي از سوی طحليلگران امکـان فروپاشـي دوبـاره م ـر
ميشد .اما با رویکارآمدن پوطين در سال  ،2000شرایط به گونه دیگری رقم خورد و دولـت روسـيه
با برخورد نظامي شدید با منابع ناامني داخلـي و سـامانبششـي سـاخوارهای اقوصـادی ،اجومـاعي و
سياسي از یک سو و حضور مسوقل و قدرطمندانه در محيط بينالمللي از سوی دیگر ،به منابع نـاامني
خارجي واکنشي موفاوت نشان داد (هيل و گادی.)97:1398 ،
از این رو ،روسيه وارد مرحله بازیابي طدریجي قدرت شده و از سال  2008و در جریـان بحـران
گرجسوان وارد عمليات نظامي در محيط خارجي شد .ورود به عمليات نظامي در اوکراین و طصـرف
کریمه در سال  2014و سسس از سال  2015با آغاز عمليات نظامي در سوریه ،کرملين ،گـام را فراطـر
از حوزه خارمِ نزدیک نهاده و پس از سه دهه از زمان خروم ارطـش سـرا از افغانسـوان ،معـادتت
من قهای و ژئواسوراطهیک را مورد هدف راهبرد امنيوي و نظـامي خـود قـرار داد .سياسـت من قـهای
روسيه در من قه خاورميانه که موکي بر موازنه من قهای و حضور محدود و مؤثر بود موجب شـد طـا
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با سردرگمي آمریکا و سياست خروم طدریجي در راسوای سياست «چـرخش بـه شـر » ،عمـمً در
مجله سياست دفاعي سال سيام ،شماره  ، 116پایيز 1400

کانون طوجهات من قهای قرار بگيرد و به افزایش نفوذ خود در من قه بسردازد (برنشواین.)2021 ،1
برای بحث و بررسي در مورد راهبرد امنيت ملي روسيه ،یکي از مهمطـرین منـابع در دسـورس و
مهم برای درک و طحليل ،اسناد راهبردی این کشور بهویهه اسناد راهبردی هسـوند کـه در سـالهـای
 2015 ،2010 ،2000 ،1997و  2021نوشوه شدهاند .در طازهطرین سند راهبرد امنيت ملي ایـن کشـور
که در  2ژویيه  11( 2021طير ماه  )1399در  44صفحه و پس از طصویب ریيسجمهور منوشـر شـد،
ميطوان چشمانداز آینده رفوار امنيوي روسيه را ممحظه کرد .این سند در چهار بشش به اصول کلـي،
محيط بينالمللي ،اولویتهای ملـي و راهبـرد طـأمين امنيـت ملـي روسـيه بـرای یـک دوره  6سـاله
ميپردازد و درواقع ،جامعطرین سند ملي و درحقيقت ،یک راهبـرد کـمن ) (Grand Strategyاسـت.
همچنين ،در سند مذکور طأکيد شده که طوسعه اقوصادی ـ اجوماعي کشور و محافظـت از بنيـانهـای
معنوی آن ،ارطباط ناگسسوني دارد و امنيت ملي روسيه نهطنها موشک و طانک بلکه ارزتهـای سـنوي
آن است و اهميت آنها برای طوسعه پایدار این کشور از زرادخانههای هسوهای آن کمور نيست و بـه
طعبير سربریانين «معنویت با سرنيزه برابر شد» (نقرهای.)2021 ،2
طغيير در مفاهيم و اصول سند راهبرد امنيوي روسـيه نشـانگر چگـونگي درک رهبـری روسـيه از
چالشهای امنيوي داخلي و خارجي است که این کشور در سالهای اخير بـا آن روبـرو بـوده اسـت.
طقریباً در هر حوزهای از هشت اولویت ملي مسکو ،از نظامي طا اجوماعي ،فرهنگي ،اقوصـادی ،فنـي،
دولوي ،ا معاطي و غيره ،به اقدامات غـر بـرای طضـعيف منـافع ملـي روسـيه اشـاره شـده اسـت
 .)2021بوچانان نيز حذف اهداف و منافع مششص در روابط بـا اروپـا و ایـاتت موحـده را از سـند
اسوراطهیک جدید ،نشانگر طولد دوباره روسيه مسوقل دانسوه و آنرا خبر بدی برای واشنگون ميبينـد؛
چراکه برخمف سند سال  2015که بر عمقه به «ایجاد مشارکت کامل بـا ایـاتت موحـده» براسـاس
«منافع مشورک» طأکيد داشت ،در اینجا از ناپدیدشدن «زمينههای مهم مشارکت» بين روسيه و ایـاتت
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3. Kapoor
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بردن» جزم کرده است (بوکان.)2021 ،1
از این رو ،راهبرد امنيوي روسيه به ور جدی دگرگون شده و محووای سند جدیـد فراطـر از یـک
بهروز رساني ساده است .از نگاه بسياری از طحليلگـران ،طغييـرات در سـند راهبـرد امنيـت ملـي در

فرهنگ و امنیت ملی روسیه

موحده سشن رفوه و بهنظر ميرسد روسيه اکنون عزم خود را برای پنج سال آینده و «طنهایي به پـيش

طيرماه  ،1400بسيار فراطر از روند قبلي و یک دگردیسي افقگشایانه (پارادایم سـيفت) اسـت .در ایـن
سـند پـس از بررسـي محـيط امنيوـي روسـيه در جهـان جدیـد و رونـدها و امکانـات آن ،بـه ذکــر
اولویتهای ملي این کشور پرداخوه و براساس آنها ،راهبردهای امنيوي ملي را در  9بند و بـه شـر
زیر بيان کرده است:
 .1حمایت از مردم روسيه و طوسعه ارفيت انساني؛
 .2دفاع از کشور؛
 .3امنيت عمومي و دولوي؛
 .4امنيت ا معات؛
 .5امنيت اقوصادی؛
 .6طوسعه علمي و فناوری؛
 .7ایمني محيط زیست و اسوفاده من قي از منابع بيعي؛
 .8حفاات از ارزتهای معنوی و اخمقي سنوي ،فرهنو و حافظه طاریشي؛
 .9ثبات راهبردی بينالمللي و مشارکوي (اسوراطهی امنيت ملي.)2021 ،2
راهبرد امنيت ملي روسيه یک نگاه کمن و مبوني بر مفهـوم «امنيـت جـامع» اسـت کـه امنيـت را
بسيار فراطر از موضوعات نظامي و ا معاطي دانسوه و از اقوصاد ،علم و فناوری طا اجوماع ،فرهنـو و
محيط زیست را دربرميگيرد از ایـن رو ،بـر حمایـت از خـانواده ،مـادران ،کودکـان ،سـالشوردگان،
افزایش جمعيت ،کاهش فقر ،بهبود خدمات اجوماعي ،بهداشت عمومي ،خدمات اجومـاعي و بهبـود
کيفيت آموزت عمومي بهعنوان نشسوين اولویت راهبرد امنيت ملي طأکيد شده است.

1 .Buchanan
2. Стратегия национальной безопасности
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نکوه جالب در این سند در مقایسه با سند  2015و اسناد مسـبو بـر آن ،طأکيـدی اسـت کـه بـر
مجله سياست دفاعي سال سيام ،شماره  ، 116پایيز 1400

مردم و ارفيتهای انساني ،سنتهای معنوی و ارزتهای طاریشي بهعنوان اولویتهای ملـي اسـت.
این موضوعات برای نشسوين بار است که مورد طوجه نشبگـان سياسـي و امنيوـي ایـن کشـور قـرار
گرفوهاند و نشاندهنده واکنش به شرایط جدید جهاني و ملي است (سرگيوسکایا.)2021 ،1
از این رو ،طوجه به فرهنو و سنتهای روسي از ویهگيهـای مهـم ایـن سـند جدیـد اسـت و
مواردی چون طقویـت یکسـارچگي اجومـاعي ،همـاهنگي بـين اقـوام و ادیـان ،حفـ هویـت مـردمِ
چندمليويِ فدراسيونِ روسيه ،حفاات از حقيقت طـاریشي ،حفـ حافظـه طـاریشي ،مقابلـه بـا جعـل
طاریخ ،حف خانواده سنوي ارزتها ،طداوم نسلهای روسي ،طقویت آگاهي جمعي از نقش سـنتهـا
و ارزتهای معنوی ،اخمقي ،فرهنگي و طاریشي ،رد ایـدههـای طشریبـي ،کليشـههـا و مـدلهـای
طحميلشده از خارم ،طوسعه سيسوم آموزت و پرورت بهعنوان بنيان شکلگيری ششصيت معنـوی،
اخمقي و ميهني شهروندان ،پشويباني از زبان روسـي بـهعنـوان زبـان دولوـي و محافظـت از جامعـه
روسيه در برابر ایدئولوژیها و ارزتهای فرهنگي بيگانه از اهميـت زیـادی در راهبـرد امنيوـي ایـن
کشور برخوردار شدهاند (اسوراطهی امنيت ملي.)2021 ،
لذا دولت روسيه راهبردی امنيوي در پيش گرفوه که همه مقولههای فرهنگي ،اجوماعي ،اقوصـادی
و سياسي را پوشش داده و به آنها با نگاه امنيوي برخورد ميکند؛ موضوعي که از نگاه مکوـب امنيوـي
کسنهاگ که بر «غير امنيويسازی» پدیدههای اجوماعي ،فرهنگي و اقوصادی از سوی دولـتهـا طأکيـد
دارد ،مغایر یک سياست امنيوي جامع و کارآمد است.
بررسي کوطاه سند راهبرد امنيت ملي روسيه در سال  2021نشان ميدهد که این کشـور خـود را
در محاصره قدرتهای خارجي ميبيند و این موضوع عموهبر طهدیـدات نظـامي و سـشتافـزاری،
مجموعهای از طهدیدات نرمافزاری فرهنگي ،اجومـاعي ،ارزشـي ،اخمقـي ،ا معـاطي و اقوصـادی را
دربرميگيرد و راهبرد این کشـور بـرای مقابلـه بـا گسـوره ایـن طهدیـدات نيـز از قـدرت نظـامي و
بازدارندگي هسوهای طا طقویت اقوصادی و مصونيت اجوماعي و حف سنتها را شامل ميشود.
روند طحول نگرتها و گفومانهای کمن سياسي کشور ،طغيير شـرایط محـيط امنيوـي روسـيه و
دگرگوني رفوار دولتهای جداشده از شوروی پس از انقم های رنگي و بسـط روابـط بـا غـر ،
1. Сергиевская
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ميطوان از اسناد امنيت ملي سالهای  2000طا  2015 ،2010و سسس سند  2021به روشني دریافت.
سه) فرهنگ معاصر روسی و مخاطرات آن

فرهنو مردمان روس از زمان نظام قبایلي اسـموهای شـرقي طـا شـکلگيـری نشسـوين دولـت

فرهنگ و امنیت ملی روسیه

موجب شده طا راهبرد امنيت ملي روسيه طوجه بيشوری به عوامل فرهنگي نشان دهد و این طحـول را

روسي در سده نهم ميمدی ،سسس گرایش به مسيحيت ارطدوکس و طعاممت آن با فرهنـو مردمـان
مجاور و نيز مسلمانان طا مواجهه بـا فرهنـو نـو غربـي در طحـول بـوده اسـت و امـروزه مـيطـوان
نشانههایي از این طحوتت و طعاممت را در فرهنو روسها مشاهده کرد؛ اما آنچه کـه مانـدگارطرین
وجوه فرهنو و سنتهای روسي را شکل داده ،عمدطاً از مسيحيت ارطدوکس و طحوتت سـدههـای
هفدهم طاکنون ،از جریانهای فکری غربي و بهویهه کمونيسم و ليبراليسم است.
طوجه به فرهنو روس از زمان فروپاشي شوروی بـهطـدریج افـزایش یافوـه و در ازدسـترفـون
ایدئولوژی کمونيسم که اقوصاد را امر زیربنایي مـيدانسـت و ناکـامي در رویآوردن بـه ایـدئولوژی
ليبراليسوي دوره یلوسين ،موضوع فرهنو ملي روس به امری حياطي برای پایداری انسـجام و قـدرت
ملي طبدیل شده است .از نگاه نشبگان روس ،فرهنو مقولهای است که برای طقویـت مبـاني ملـت و
دولت بسيار اساسي است و ساپریکين یکي از محققان روس ،با اشـاره بـه لـزوم بررسـي فرهنـو و
آموزت و پرورت بهعنوان حوزههای مهم حيات اجوماعي طأکيد ميکند «اوتً فرهنو ،عنصـر اصـلي
زندگي هر فرد و هر جامعهای است؛ ثانياً به گفوه بردیایف ،اهـداف جامعـه نـه در سياسـت و نـه در
اقوصاد ،بلکه در فرهنو طحقق ميیابند .فرهنو رو واقعي مـردم و خودآگـاهي آنهـا اسـت؛ ثالًـاً،
فقط در فرهنو است که جهان معنوی یک فرد و ویهگيهای اساسـي او آشـکار مـيشـود و طحقـق
ميیابد و وارد جامعه ميشود و چهارم ،فرهنو هر ملوي ویهگيهای اصيل و منحصربـهفـردی دارد
که بيانگر درک آنها از جهان و فراگيری آن است .طا زماني که فرهنو مردم زنده است ،آنهـا زنـده
هسوند»( .ساپریکين.)1997 ،1
بسياری از نشبگان روس اعوقاد دارند با طوجـه بـه موقعيـت جغرافيـایي ،ماهيـت چنـدقوميوي و
چنددیني روسيه که شر و غر را با هم طرکيب ميکنـد ،خصوصـيت فرهنگـي و مبـاني ارزشـي

1. Сапрыкин
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جامعه روسيه ،طعيينکننده مسير طاریشي این کشور است .در باور روسها آنچه ششصيت روسـي را
مجله سياست دفاعي سال سيام ،شماره  ، 116پایيز 1400

منحصربهفرد و طکرارنشدني ميکند عبارت است از ذهنيـت روسـي کـه در شـرایط خـا

بيعـي

جغرافيایي شکل گرفوه است؛ منحصربهفرد بودن طاریخ ،دین و زبان آنها و همچنين درهمآميشوگـي
پيچيده ویهگيهای اروپایي و آسيایي (اوسوافيف.)2021 ،1
همانند هر فرهنو دیگری ،فرهنو مردمان روس نيز در معـر

پدیـدههـای جدیـد در دنيـای

امروز است و در روسيه امروزی ،ارزتهـای جامعـه مصـرفي و فرهنـو «اوقـات فراغـت محـور»
گسورت روزافزوني دارند و باعث صـدمهخـوردن مبـاني اخمقـي جامعـه شـدهانـد .از نگـاه خـود
روسها ،مباني اخمقي جامعه در دهههای اخير در حـال طضـعيف هسـوند .بقـه مووسـط در حـال
ازبينرفون است و جامعه بهسمت ق بيشدن پيش ميرود .فرهنو ملي طضعيف شـده و روتهـای
قومي ـ مليگرایانه طقویت ميشود که این امر منجر به طجزیه فرهنگي و قومي جامعـه خواهـد شـد.
همچنين ،طوسعه اجوماعي بهصورت ناموناسب انجام ميگيرد و مؤسسات محلـي و من قـهای جهـت
پيشرفت در حوزههای سنوي ،صنعوي ،پساصنعوي و ا معـاطي گـام برمـيدارنـد .مـدلهـای کنـوني
آمو زت و پرورت ،حکایت از وضـعيت بحرانـي دارد و فرهنـو عـالي بـا فرهنـو عـوام و حـامي
ارزتهای مصرفگرایانه ،جایگزین ميشود .رسانههای جمعـي ،مفـاهيم و اندیشـههـای سياسـي و
طبليغات نقضکننده منافع امنيت ملي ،حاکميت و مبـاني قـانون اساسـي را منوشـر مـيکننـد .فرآینـد
جهانيشدن ،مردم و جامعه را ملزم به اطکا به فناوریهای جدید ميکند که در شـرایط طغييـر مـداوم
محيط اجوماعي و نوآوریهای طکنولوژی دشوار است .طوسـعه فنـاوریهـای ا معـاطي و ارطبـا ي
مانند دادههای بزرگ ،اینورنت اشياء ،رایانش ابر و مه ،روباطيک و بيوطکنولـوژی ،منجـر بـه شناسـایي
دادهها و ازبينرفون امنيت ششصي ،افزایش احومال طهدید برای طأسيسات صنعوي ،طغييـر در سـاخوار
اشوغال و اصول بقهبندی اجوماعي و اهور اصـول جدیـد طقسـيم جامعـه شـده اسـت (کوسـوينا،2
.)10 :2020
برای بسياری از روسها طهاجم فرهنگي غر چيز جدیدی نيست و یادآور طجربـه پراسـورویکا
و دوره اصمحات ليبرال است؛ دورهای که در ذهن روسهـا طـداعيگـر شکسـت در جنـو سـرد،
1. Евстафьев
2. Костина
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نشان داد که طشریب فرهنو ،مردم را ازنظر روحي ویران ميکند و منجر به انح اط ميشود .به ـور
کلي این امری بدیهي است که ازبينرفون فرهنو ملي درنهایت با اضـمحمل ملـت پایـان مـيیابـد.
مهمطرین اطفاقي که در دوران اصمحات در حوزه فرهنگي و اجوماعي را داد ،مبارزه با سيسومهـای

فرهنگ و امنیت ملی روسیه

فروپاشي یک امسراطوری قدرطمند و غارت کشوری ثروطمند اسـت .درواقـع پراسـورویکا بـهوضـو

قبلي روابط اجوماعي و جهتگيریهای ارزشي روسها و اقوام دیگر بود؛ یعني چيزی کـه در ـول
یک سنت طاریشي هزارساله طوسعه یافوه و در قرن بيسوم طًبيت شـده بـود .جامعـه در دوره مـذکور،
شاهد جهش سریعي در طغيير روت زنـدگي بـود و شـيوه زنـدگي جمعـي روسـي بـه شـيوههـای
فردگرایانه غربي طغيير پيدا کرد .امسریاليسم ا معاطي ایاتت موحده به یک خ ر جهـاني طبـدیل شـده
بود و در ول این سالها 80 ،درصد از فيلمهـای جهـان 75 ،درصـد برنامـههـای طلویزیـوني و 50
درصد فيلمهای سينمایي موعلق به ایاتت موحده بـود .در دوران پراسـورویکا و اصـمحات ،اکًریـت
جامعه روسيه نيز به جمع طماشاگران برنامههای آمریکایي پيوسوند (اوسوافيف.)2021 ،
عامل مهمي دیگری که در این دوره برای مبارزه با فرهنو روسيه از آن اسـوفاده شـد ،ل مـه بـه
زبان روسي بود .این ضربه بسيار شایان طوجه است زیرا زبان روسي حافظه ژنويـک روسهـا بـوده و
هست .گسورت هجویات و اص محات عاميانه ،نـامگـذاری طمسـشرآميز مليـتهـای غيـرروس و
پيروان مذاهب دیگر ،ازجمله مواردی هسوند که باعث آسيبرساندن به اصول زبان ملي و منجـر بـه
طنزل س ح ادبيات روسي شدند .اشوباهات گفواری روام پيدا کرده و رادیو ،طلویزیون ،موسيقي پـا
و شومنها ،مروم بياخمقي ،ابوذال و س ح پایين زبان روسي هسوند.
اگرچه نميطوان همه پدیدههای منفي اجوماعي و فرهنگي روسيه را منحصراً به طو ئـه نيروهـای
خارجي طقليل داد؛ اما بدیهي است که آنها نقش طعيينکنندهای در بيثباتکردن وضـعيت اجومـاعي،
سياسي و فرهنگي اطحاد جمـاهير شـوروی و سـسس روسـيه داشـوند .در ضـعف گفومـان فرهنگـي
کمونيسوي دهه  1980و خأل ایدئولوژیک و فرهنگي دهه  ،1990فضای فکری و فرهنگي روسـيه در
طسشير گفومان فرهنگي غر گرا بود و برای دو دهه ،جامعه روسي دچـار بحـران هـویوي شـد و در
ناکامي دسويابي به آرمانهای چپ و ليبرال ،انسان و اجوماع روسي ،بدطرین دوران فکری ،سياسـي و
فرهنگي خود را سسری کرد .در چنين فضـایي ،بـدیهي اسـت کـه سياسـتهـای دولـت جدیـد در
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سالهای  2000طا  2021بر مدار نگاه بـه غـر و فرهنـو آن بـهعنـوان یـک طهدیـد طنظـيم شـود
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(دوطکيویچ.)1399 ،
با طوجه به مفاد آیيننامه اجرایي قانوني ميطوان گفت کـه طهدیـد اصـلي بـرای روسـيه ،طـرویج
ارزتهای معنوی بيگانه با ذهنيت روسي ،الگوهای مشر زندگي ،ایدئولوژیها ،اهداف و مسـائلي
است که مغایر با جامعه روسيه هسوند .به اعوقاد آلکسي یفسـوافيف ،طهدیـدات اصـلي داخلـي بـرای
معنویت روسيه امروز شامل مواردی چون فقدان سيسوم مدون ارزتهای معنوی ملي ،طغييـر شـکل
آگاهي عمومي درنويجه طشریب خودآگاهي ميهنپرسوانه ،معرفي کليشههای فکـری و شـيوه زنـدگي
بيگانه با ذهنيت ملـي ،انجـام اصـمحات غيرموجـه در زبـان روسـي ،فعاليـت رسـانههـای جمعـي
ضدروسي ،عدم وجود سيسوم دولوي بـرای حفااـت از آگـاهي عمـومي ،نيهيليسـم (هـيچانکـاری)
معنوی شهروندان ،طشکيل سيسوم ارزتهای مشر و عدم وجود یک ایده ملي (ایدئولوژی) اسـت
(اوسوافيف.)2021 ،
یفسوافيف خا رنشان مي کند طهدیدات خـارجي قابـل طـوجهي کـه از ـرف رقبـای ژئوپليويـک
روسيه وجود دارد ،باعث شده است طا خ ر طهدیدات داخلي برای معنویت روسيه در شرایط کنـوني
دوچندان گردد .عمدهطرین طهدیدات خارجي برای معنویت روسيه در حال حاضر  uاز طأثير مشـر
رقبای ژئوپليويک بر آگاهي عمومي جامعه روسـيه از ریـق جنـو ا معـات ،سياسـت دولـتهـای
خارجي با هدف طرویج گسورده فرهنو غربي در فضای معنوی ملي روسيه ،نفوذ فرقـههـا و مبلغـان
مذهبي ،شبهمذهبي ،سکوتر و همچنين سازمانهای افرا ي و طروریسوي در خاک روسـيه و فعاليـت
آنها برای ایجاد اخومفات قومي و دیني بين مردم روسيه (بـهوسـيله گـروههـا و اقليـتهـا ،طـرویج
احساسات ضدروسي و مشالفت بين مرکز و حومه) ،حمایت از جدایي لبي و افراطگرایـي ،طرسـيم
طصویر منفي از روسيه بهعنوان یک کشور موجاوز ،ناقض معاهدات بينالمللي و  ...و بياعوبـارکردن
و طحقير طاریخ روسيه از دوران باسوان طا قرن بيسوم و فرهنو روسـي طوسـط رسـانههـای گروهـي
کشورهای خارجي (همان).
طهدیدات فرهنگي روسيه فقط در دو بشش داخلي و خارجي خمصه نمـيشـوند؛ بلکـه امنيـت
فرهنگي روسيه در حال حاضر با مشـا رات دیگـری نيـز مواجـه اسـت .طشریـب آثـار فرهنگـي و
آسيب دیدن ميراث فرهنگي جهاني و ملـي ،جـداکردن و طفکيـک فرهنـو مـدرن روسـيه از مبـاني
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محدودکردن یا طحميل طماسهای فرهنگي ،طرویج فرهنـو جمعـي خـارجي (از ریـق رسـانههـای
ارطباط جمعي و طماسهای مسـوقيم و غيرمسـوقيم فرهنگـي) کـه بـا ارزتهـای معنـوی جامعـه و
ویهگيهای فرهنو ملي در طضاد هسوند و طأثير مشر مسوقيم یا غيرمسوقيم بر نهادهـای اجومـاعي

فرهنگ و امنیت ملی روسیه

طاریشي آن مًمً از فرهنو شوروی جداسازی فرهنو قومي اقوام ،ملل و گروهها از فرهنو جهـاني،

که مروم ميراث فرهنگي هسوند یعني آموزت و پـرورت ،خـانواده ،کليسـا ،رسـانههـای گروهـي و
مراکز فرهنگي طشصصي (طئاطر ،موزه ،نمایشگاهها و غيـره) .بـه اعوقـاد کارشناسـان روسـي در عـين
حال ،خ رناکطرین مسألهای که آینده روسـيه را طهدیـد مـيکنـد ،امکـان وقـوع بحـران انسـاني در
حوزههای زیر است :کاهش س ح فکری و فرهنگي جامعه ،طنزل ارزتهای اجوماعي پذیرفوـهشـده
و طحریف رهنمودهای ارزشي ،افزایش پرخاشگری و عدم طحمل و بـروز رفوارهـای ضـداجوماعي،
طغيير شکل حافظه طاریشي ،ارزیابي منفي دورههای مهم طاریخ ملي ،گسـورت باورهـای دروغـين در
مورد عقبماندگي طاریشي روسيه ،گسست روابط اجومـاعي (دوسـوانه ،خـانوادگي و همسـایگي) و
رشد فردگرایي و نادیده گرفون حقو دیگران (همان).
با مرور فرهنو روسيه در سالهای اخير  ،روشن شد که سنتهـا ،ارزتهـا و هویـت فرهنگـي
آن ،در سه دهه اخير موأثر از فروپاشي شوروی و پایان عصـر ایـدئولوژی چـپ بـرای ایـن کشـور،
گرایش به غر و الگوهای فرهنگي و اجوماعي آن در عصر اصمحات گوربـاچف و دهـه  1990و
جهانيشدن در ابعاد فرهنگي و ارطبا ي آن ،موجب طحوتطي در عرصه فرهنگي ایـن کشـور شـده و
همين موضوع نيز باعث نگرانيهای مهمي ازسوی نشبگان کشور شـده و آنرا بـه مقولـهای بنيـادین
برای نظام سياسي و راهبرد امنيوي طبدیل کرده است.
چهار) فرهنگ روس بهعنوان امری امنیتیشده

با وجود مسائل و مشکمطي که در عرصه فرهنگي برای روسيه در دهههای اخير پيش آمـده؛ امـا
مسأله فرهنو بهعنوان یک عامل اساسي برای طأمين امنيت ملي قبمً در چنين سـ حي م ـر نشـده
بود .کوشکين طصریح ميکند که پس از پایان جنو جهـاني دوم ،آمریکـایيهـا نوـایج جنـو و کـل
طاریخ هزارساله دولت روسيه را طجزیه و طحليل کردند .مردم روسيه شواليههـای آلمـاني را شکسـت
داده و یوغ طاطار ـ مغول را شکسوه بودند ،طرکان ،لهسوانيها ،سـوئدیهـا ،ژاپنـيهـا ،فرانسـویهـا و
انگليس ـيهــا را شکســت داده بودنــد ،کمــر فاشيســت را شکســوه بودنــد و بــهعنــوان ی ـک ملــت
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شکستناپذیر در طاریخ باقي مانده بودند .آمریکایيها به این نويجه رسيدند کـه سـرکشطـرین مـردم
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روی زمين ،روسها هسوند و مدرنطرین سم ها ،طهدیدات فيزیکي ،گرسنگي ،سرما و سـشويهـای
دیگر ،نميطواند آنها را از بين ببرد؛ بنابراین اسوراطهی جدیدی موولد شد که اگر نميطوانيـد مـردم را
ازنظر جسمي بکشيد ،باید آنها را ازنظر روحي نابود کنيد و این یعني طشریب پایههای امنيـت ملـي
روسيه آغاز و اسوراطهی جدیدی بهنام «طهاجم فرهنگي» طدوین شد (کوشکين.)20-19 :2016 ،1
بنابراین ميطوان گفت که از نگاه دولومردان روس ،در حال حاضر ازدستدادن هویـت فرهنگـي
و فرسایش هسوه فرهنگي مردم ،بزرگورین طهدید برای کل امنيت ملي روسيه است .نگاهي به طـاریخ
بشریت از دوران باسوان طا به امروز گواهي ميدهد که بـهعنـوان یـک قاعـده کلـي ،ملـتهـایي کـه
فرهنو ملي خود یعني زبان ،فولکلور ،ادبيات ،خط ،شيوه زنـدگي ،آدا و رسـوم ،سـنن و حافظـه
طاریشيشان را از دست دادهاند ،نابود شدهاند و برعکس ،حوي شدیدطرین شکستها در جنـوهـا و
ازدستدادن سرزمين منجر به طجزیه یک قوم و محوشدن آنها از صحنه روزگار نشـده اسـت چـرا
که فرهنو ،نجاتبشش آنها بوده است.
در همين حال ،امروزه بدیهي است که اگر طوسعه طکنولوژی ،اقوصادی ،مالي و سياسـي روسـيه،
مبوني بر بنيانهای مسوحکم فرهنگي و ارزشي نباشند ،نمـيطوانـد سـ ح تزم امنيـت ملـي را طـأمين
نماید (کوسوينا .)2020:10 ،2در راهبرد امنيت ملي جدید روسيه آمده است «طهدیدات امنيت ملـي در
زمينه فرهنو ،طشریـب ارزتهـای معنـوی و اخمقـي سـنوي روسـيه و طضـعيف وحـدت جامعـه
چندمليوي فدراسيون روسيه ،طضعيف مباني دیني ،ازدوام و ارزتهای خانوادگي در جهـت سـقوط
معنوی و اخمقي ،طرویج ارزتهای بيگانه ،طغيير و طجدیدنظر در موازین اخمقي ،طشویق رفوارهـای
مشر  ،اصمحات درحوزههای آموزشي ،دیني ،فرهنگي ،زبان و رسانه و همچنين شـکاف نسـلهـا
است».
در راهبرد امنيوي جدید روسيه حفاات از ارزتهای سنوي ،معنوی ،اخمقي ،فرهنـو و حافظـه
طاریشي روسيه مدنظر قرار گرفوه و در  14بند و  3صفحه طدوین شده است .در راهبرد جدید ضـمن
اشاره به طغييرات دنيای معاصر و طأثيرات آن بر ارزتهای انسـاني و طشریـب پایـههـای اخمقـي و
1. Кошкин
2. Костина
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هسوند و این امر ميطواند منجر به سقوط معنوی و اخمقـي گـردد .یکـي از جـدیطـرین طهدیـدات
فرهنگي که در این سند مورد طوجه قرار گرفوه است ،طرویج ارزتهای بيگانـه ،طغييـر و طجدیـدنظر
در موازین اخمقي ،طشویق رفوارهای مشر  ،اصمحات در حوزههـای آموزشـي ،دینـي ،فرهنگـي،

فرهنگ و امنیت ملی روسیه

فرهنگي جامعه طصریح شده است که مباني دیني ،ازدوام و ارزتهای خانوادگي بيشور مورد هجمـه

زبان و رسانه و همچنين شکاف نسلها است .در بند  87آمده است «ایـاتت موحـده و موحـدانش و
همچنين شرکتهای فرامليوي و مؤسسات خارجي با هجوم فرهنگي خـود قصـد دارنـد ارزتهـای
سنوي ،معنوی ،اخمقي ،طاریشي و فرهنگي روسيه را طحت طأثير قرار دهنـد و بـا هجـوم رسـانهای و
رواني درصدد هسوند طا دسوورالعملهای اجوماعي و اخمقي مغـایر بـا اعوقـادات و باورهـای اقـوام
روسيه را منوشر سازند .جعل طاریخ ،غربيسازی فرهنو ،برانگيشون مناقشـات بـين قـومي و دینـي،
بياعوبار کردن مذاهب سنوي روسيه ،فرهنو و زبان رسمي کشور از دیگر اقداماطي هسوند که امنيـت
ملي روسيه در حوزه فرهنو را طهدید مينمایند )اسوراطهی امنيت ملي.)2021 ،
یکي از مهمطرین بششهـای ایـن سـند ،طبيـين ارزتهـای روسـيه در بنـد  91اسـت «حيـات،
شایسوگي ،حقو و آزادیهای انساني ،و نپرسوي ،انسانيت ،خدمت به و ن و مسئوليت نسبت بـه
سرنوشت آن ،ایدهآل های واتی اخمقـي ،خـانواده مسـوحکم ،کـار سـازنده ،اولویـت معنویـات بـر
مادیات ،نوعدوسوي ،شقفت ،عدالت ،جمعگرایي ،کمک و احورام موقابل ،حافظه طاریشي و پيوسـوگي
نسلها و وحدت اقوام روسيه» ازجمله اصليطرین ارزتهای روسي هسوند کـه منجـر بـه وحـدت
کشور چندقومي و چنددیني روسيه مـيشـوند )اسـوراطهی امنيـت ملـي .)2021 ،البوـه اشـارهای بـه
فرقههای مذهبي و نقش آنها در طاریخ روسيه نشده است .ق عاً در این راسوا ارطـدوکس بـهوضـو
نقش دولتسازی را ایفا کرده است و در کنار آن ،باید از ملت روسيه نيز نام برد .آلکسي پـادبرزکين،
مدیر مرکز م العات نظامي و سياسي  MGIMOطصریح ميکند که در راهبرد جدیـد ،راب ـه موقابـل
بين مسأله امنيت و طوسعه اقوصادی ـ اجوماعي شکل گرفوه است .به گفوـه وی ،ایـن نکوـه در سـند
بهصورت کاممً مششص ذکر شده است و امنيت بدون طوسـعه اقوصـادی ـ اجومـاعي بـيمعناسـت.
ازنظر پادبرزکين نکوه قابل طأمل در راهبرد جدید آن است که «برای اولـين بـار ،سيسـوم ارزتهـای
ملي یا ارزتهای اخمقي و معنوی به ور خا

مششص شدهاند».
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همچنين در سند جدید راهکارهایي برای حف ارزتهای روسيه با هدف طقویت وحـدت اقـوام
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برمبنای هویت مدني مشورک روسي ذکر شده است .نکوه قابل طوجه در این بشـش طأکيـد ویـهه بـر
چندقوميوي و چنددیني بودن جامعه روسيه است و راهکارهای بيانشده ،همگـي در راسـوای طقویـت
حاکميت فرهنگي و حف فضای واحد فرهنگي با وجود طمام طفاوتهای ذکرشـده اسـت .از دیگـر
نکات قابل طوجه ميطوان به اسوفاده از رسانههای جمعي ،پـروژههـای اجومـاعي و مؤسسـات دینـي
جهت حف ارزتها و حمایت ویهه از زبان روسي اشاره گرد )اسوراطهی امنيت ملي.)2021 ،
در مجموع مهمطرین نکات ذکرشده در این بشش را ميطوان در طوجه به مـواردی چـون طوجـه
ویهه به فرهنو ،ارزتهای اخمقي ،معنوی ،طاریشي و سنوي ،اخم مداری و مبارزه بـا ارزتهـای
بيگانه ،کانون خانواده و ارزتهای خانوادگي ،وحدت اقـوام و نقـش رسـانههـا در طـرویج فرهنـو
خودی خمصه کرد .نکوه جالب اینکه م الب ذکرشده در راهبرد جدیـد پيرامـون حفـ ارزتهـای
سنوي کاممً من قي هسوند چراکه «بشریت با خ ر ازدستدادن رهنمودهای معنوی ،اخمقـي ،سـنوي
و اصول اخمقي پایدار مواجه شده است» .در این بشش دو مسأله حائز اهميـت مـيباشـد؛ نشسـت
جنبههای منفي ذکرشده در راب ه با هنجارهای اساسي ،مباني مذهبي ،نهادهـا و ارزتهـا و دیگـری،
مسأله طحميل آرمانها و ارزتهای بيگانه در زمينه آموزت ،علوم ،فرهنو ،دین و زبان «که منجر بـه
افزایش ناهماهنگي و ق بيشدن جوامع ملي ميشود ،بنيان حاکميـت فرهنگـي را از بـين مـيبـرد و
پایههای ثبات سياسي و دولوي را طضعيف ميکند».
ارزیابيها حکایت از آن دارد که ورود به این حوزه دشواریهای خـا

خـود را دارد و برخـي

حوزهها حوي ميطوانند بنبست باشند .برای نمونه اگر قرار باشـد محصـوتت هـاليوودی در بشـش
سينمایي حذف شوند ،آیا ميطوان جای خالي آنرا با فيلمهای خارجي با محووای مناسـب پـر کـرد؟
اما در راهبرد امنيوي به صراحت گفوه شده است که «جنو ا معاطي و رواني و غربيشـدن فرهنـو،
خ ر ازدستدادن حاکميت فرهنگي فدراسيون روسيه را افزایش ميدهد .طمتها برای جعل طـاریخ
روسيه و جهان ،طحریف حقایق طاریشي ،طشریب حافظه طاریشي و طحریک درگيـریهـای قـومي و
دیني» ادامه دارد و نفوذ فرهنگي ،نقش مهمي در این انحرافات دارد.
نکوه قابل طوجه آنکه اگرچه در راهبرد امنيوي جدید ،بشش مجزایي به حوزه فرهنو اخوصـا
داده شده است؛ اما در بششهای دیگر سند نيز رویکرد فرهنگي قابل مشاهده است و طقریباً در طمـام
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بهعنوان نمونه ،در بشش دوم (روسيه در دنيای معاصر) بند  11و  22به دفاع از ارزتهای معنـوی و
اخمقي و حف اصالت و فرهنـو اخوصـا

دارد .همچنـين در بنـدهای  1-26 ،7-25و  8-26در

بشش سوم (منافع ملي و اولویتهای راهبردی) بر طقویت ارزتهـای سـنوي ،اخمقـي و معنـوی و

فرهنگ و امنیت ملی روسیه

فصول دیگر ،به حوزههای فرهنگي یا راب ه فرهنو و طأثير آن بر حوزههای دیگر اشاره شـده اسـت.

حف ميراث فرهنگي و طاریشي ملت روسيه طأکيد ميشود )اسوراطهی امنيت ملي.)2021 ،
از این رو ،بهنظر ميرسد طوجه به فرهنو و سنتها و ارزتهای مذهبي و طـاریشي روسـيه در
سند راهبرد امنيت ملـي جدیـد روسـيه موضـوعي بسـيار مهـم بـوده و برخـي طحليـلگـران نيـز از
امنيويشدن فرهنو سشن گفوه اند .مفـاد سـند مـذکور نشـان داد کـه در کنـار طوجـه بـه طهدیـدات
سشتافزاری برای دولت ،طهدیدات نرمافزاری نيز بسيار جدی انگاشوه و طمت شده طا بـرای طـأمين
و طضمين امنيت ملي راهکارهای مؤثری ارائه شود.
پنج) تحلیل یافتهها؛ کارکرد فرهنگ برای دولت روسیه

انقم اکوبر  1917به طعبير نيکمی بردیایف ـ فيلسـوف روس ـ یـک دگرگـوني بنيـادین نبـود
بلکه ریشههای کمونيسم روسي در درون فرهنو کهن مردمان روس و نيـز طحـوتت فکـری سـده
نوزدهم جای داشت و با انقم  1917صرفاً برخي از وجوه این پدیده کهن نمایان شـد (بردیـایف،
 .)1383در دوره شوروی ،با همه طمت بلشویکها برای سـاخون انسـان ـراز نـوین سوسياليسـوي
براساس آموزههای مارکس ،همچنان این نظام به بازطوليد ساخوارها و انسانهای عصـر طـزاری ادامـه
ميداد از این رو ،هم در ساخوار نظام سياسي و هم در سياست خارجي و راهبرد امنيوي آن ،کمـابيش
آنرا در طداوم اعصار پيشين ميدانسوند.
در روسيه پس از فروپاشي شوروی در دهـه  1990و در عصـر یلوسـين ،کوشـش مهمـي بـرای
پيوسون به جهان غر و طرویج فرهنو غربي انجام شد؛ اما این کوشـشهـا صـرفاً سـ ح و اـاهر
پدیدهها را مواثر ميساخت از این رو ،به محض اینکه مجالي پيدا شد ،نظام سياسـي و رفوارهـای آن
در حوزه سياست و امنيت به بازطوليد گذشوه روی آورد و از سال  2000طا کنـون ( ،)2021مـيبينـيم
که پوطين در قامت طزارها ااهر ميشود و در نظرسنجيها نيز ششصـيتهـای سياسـي چـون ایـوان
مشوف و اسوالين در شمار محبو طرینها هسوند (ایرنا )1398 ،و سياست خارجي و راهبرد امنيـت
ملي روسيه نيز کمابيش نمایانگر بسياری از دغدغههای گذشوه است.
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بر این اساس ،ميطوان دریافت که فرهنو روس و طأثير آن بر امنيت ملي موضوعي اسـت کـه از
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گذشوه به اشکال مشولف م ر بوده و در دوره جدید نيز بـرای طقویـت قـدرت دولـت و افـزایش
جایگاه آن نزد مردم به موضوع فرهنو طوجه زیادی ميشود .این موضوع حوـي در اسـناد راهبـردی
ملي نيز مغفول نمانده و پابهپای نااميدی دولت روسيه از غر و افزایش نگرانيهـای امنيوـي ،طوجـه
به فرهنو روس ،ارزتها و سنتهای آن بهعنوان مبنایي برای قدرت ملي ،طقویـت انسـجام ملـي و
طأمين امنيت ملي بسيار پررنوطر از گذشوه شده است.
در مورد راب ه فرهنو و راهبرد امنيت ملي روسيه ميطوان در سـه وجـه ،بـه ایـن راب ـه طوجـه
کرد:
الف) نقش فرهنو ،ارزتها و سنتهای روسي بهعنوان مبنایي برای شکلدهـي بـه سياسـت و
امنيت روسيه؛
) جایگاه فرهنو بهعنوان مبنای طمایز و دوری روسيه از فرهنو و سياست غربي و
م) مسأله فرهنو ،ارزتها و سنتهای روسي بهعنوان یک امـر مـورد طهدیـد امنيوـي از سـوی
غر .

شکل  .4جایگاه فرهنگ در راهبرد امنیتی روسیه
منبع :نگارندگان

در نظام سياسي روسيه پس از دوره ناکام یلوسين در دهه  1990که با مشکل نابساماني اقوصـادی،
ناامني سياسي و امنيوي و طحقير بينالمللي کشور روبرو شد ،از سال  2000و در آسوانه هـزار جدیـد،
دولتمردان بعدی بر اسوبداد قانون و مردمساتری حاکميوي طأکيد و دموکراسي روسـي را مومـایز از
غر م ر کرده و کوشيدند طا در پاسخ به اطهامات محافل فکری ليبـرال و غـر گـرا کـه آنرا بـه
احيای طزاریسم ،اسوالينيسم و فاشيسم موهم ميکردند ،بهطدریج مباني فکری جدیدی برای ایـنگونـه
نظــام سياســي ایجــاد کننــد (شــکيبي )1399 ،از ایــن رو ،ایــدههــای موفــاوطي چــون اوراســياگرایي
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روسي (اندیشه ایلين) در دسوور کار قرار گرفوه و در موون درسي ،فضای رسـانهای و مناسـبتهـای
ملي طبليغ ميشود (اسنایدر .)28:1398 ،مبنای مشورک همه این اندیشهها بر خلو

بومي و مـذهبي

و سنوي روسيه ،دولتگرایي و غر سـويزی موکـي بـود از ایـن رو ،فرهنـو ،ارزتهـا ،سـنتهـا،
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(کوروسولوا و پيکين ،)2020 ،1نظریه چهارم سياسـت (دوگـين )1391 ،یـا اندیشـه بـومي سياسـت

طجربيات طاریشي و هویت ملي ،بهعنوان بنيان نظام سياسي ،راهبرد سياست خـارجي و امنيـت ملـي
بودند.
بعاً در عصر جهانيشدن و گسورت ارطبا ات در پرطو فناوریهای ارطبا ي ،فضـای مجـازی و
شبکههای اجوماعي ،نظامهای سياسي غيرغربي ازجمله روسيه با مشـکمت زیـادی روبـرو هسـوند؛
بنابراین بهورین امکان برای طوجيه افکار عمومي و طقویـت فرهنـو سياسـي ملـي آن اسـت کـه بـر
طفاوتها و طمایزات فرهنگي با غر طأکيد شود طا معيارها و ممکهای ارزیابي و سنجش در اذهـان
عمومي ملت ،از آنچه که در عرصه رسانهای غر محور و جهانيشده دور شده ،با پيمانـههـای ملـي
ارشيابي شود .در این راب ـه ،دولـت روسـيه در دو دهـه اخيـر کوشـيده طـا از یـک سـو ،انحـراف،
ازخودبيگانگي و بيهویوي در غر را نشان دهد و در سوی دیگر ،خلـو

و منحصـربـهفردبـودن

فرهنو و سنتهای روسي و چشمانداز مًبت آینده آنرا برای افکار عمومي طوضيح دهد طا اهـداف،
مسير و چشمانداز حرکت طاریخ از نگاه انسان روسي ،جدا از روند ليبرال دموکراسـي غربـي طرسـيم
شود و کمابيش مانند سده  19و  20ميمدی ،غـر را انحرافـي از رونـد محوـوم طـاریخ و انح ـاط
بسندارند (اسنایدر.)33:1398 ،
اما فرهنو در نظام سياسي و راهبرد امنيوي کرملين چهره و نشانهای دیگـری نيـز دارد کـه آنرا
چونان هدفي برای اقدامات سياسي ،فرهنگي و امنيوي غر و در معر

طهدیدات نرم مـيبينـد .در

این نگاه ،هدف غر نهطنها طهدید بقا و امنيت و موجودیت ملت ،دولـت و سـرزمين روسـيه ،بلکـه
مووجه مباني و وجوه فرهنگي و مذهبي مردمان روس است که به طعبير ما ایرانيهـا از ریـق طهـاجم
فرهنگي غر محقق ميشود و وايفه دولت روسيه و آمام راهبرد امنيوي آن ،باید دفاع از این مبـاني
فرهنگي و سنتهای طاریشي و داشوههای ملي باشد طا امکان طداوم ملت ،بازطوليد سـنتهـای کهـن
در قالبي نو و نوسازی وجوه بالندگي فکری و آرماني هویت روسي فراهم آید از ایـن رو ،طوجـه بـه
1. Korosteleva & Paikin
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مجله سياست دفاعي سال سيام ،شماره  ، 116پایيز 1400

ویههای شده است.
نتیجهگیری و پیشنهادات

آنگونه که در مباحث گوناگون این مقاله م ر شد ،طوجه به امر فرهنـو در جامعـه و سياسـت
روسيه موضوعي است که بهویهه در عملکرد دولت پوطين در دو دهه گذشوه مغفول نمانده و دولـت
پوطين از فرهنو برای مشروعيتبششي به نظام سياسي و طوجيه رفوارهای آن از فرهنو و سـنتهـا
و ارزتهای روس کمک گرفوه و از سال  2000طا  2021این روند بسيار فزاینده بوده اسـت .طحقيـر
روسيه از سوی قدرتهای غربي در بحران هایي چون بالکان از زمان فروپاشي یوگسموی و جنـو
بوسني و بحران کوزوو از سال  1992طا  ،1999طجربه نابسامانيهـای سياسـي و اقوصـادی داخلـي و
احساس غبن از در باغ سبز غربي در دوره یلوسين و سسس مداخمت غر در حوزه نفوذ من قـهای
روسيه و بحران اوکراین در سال  ،2014موجب شد طا طوجه فزاینده به مبنای فکری بومي برای نظـام
سياسي و رفوارهای آن شود.
مقوله فرهنو و سنتها و ارزتهای روسي در سـند راهبـرد امنيـت ملـي سـال  ،2021بسـيار
اهميت یافوه و به ور جدیطری م ر شده است .در این سند که برای یک دوره شش سـاله طنظـيم
شده ،یک مبحث مهم به امر فرهنو اخوصا

یافوه و در آن بر مـواردی چـون طقویـت یکسـارچگي

اجوماعي ،حفاات از حقيقت طاریشي ،حف حافظه طاریشي ،مقابله با جعـل طـاریخ ،حفـ خـانواده
سنوي ارزتها ،طقویت آگاهي جمعي از نقش سنتهـا و ارزتهـای معنـوی ،اخمقـي ،فرهنگـي و
طاریشي ،رد ایدههای طشریبي ،کليشهها و مدلهای طحميلشده از خارم ،طوسعه سيسوم آمـوزت و
پرورت بهعنوان بنيان شکلگيری ششصيت معنوی ،اخمقي و ميهنـي شـهروندان ،پشـويباني از زبـان
روسي بهعنوان زبان دولوي و محافظت از جامعه روسيه در برابر ایدئولوژیها و ارزتهای فرهنگـي
بيگانه ،اهميت زیادی در راهبرد امنيوي این کشور دارند.
براساس مباحث م ر شده در این سند ميطوان سه کـارکرد مشـشص را بـرای مقولـه فرهنـو
طششيص داد که فرهنو را چون مبنایي برای شکلدهي بـه امنيـت ،وجهـي بـرای طمـایز و دوری از
غر و امری مورد طهدید از سوی غر درنظر ميگيرد .کارکردهای فرهنو در اینجا ،ایـدئولوژیک
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به طغيير قانون اساسي این کشور در سال  2020و طمت برای طداوم حکومت پوطين طـا سـال ،2036
این موضوع کاممً قابل درک است که نظام سياسـي روسـيه از مقولـه فرهنـو در راسـوای فرهنـو
سياسي کهن این کشور از عصر طزاری طا دوره شوروی بهعنوان بنياني بـرای طحکـيم اقوـدار سياسـي
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و مشروعيتبشش ،دگرساز و هویتبشش و امنيوي و در معر

طهدید انگاشوهشدهانـد و بـا طوجـه

بهره ميگيرد.
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