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 چکیده

 هم را چندبعدی هایتعامل از جدیدی مرحله که بود شوروی اتحاد تجزیه بیستم قرن رخدادهای ترینمهم از یکی
گشود. کشورهای پساشوروی  تاریخی تکامل این در درگیر یکشورها دیگر برای هم و جانشین شورهایک برای

عمیقی در روند همگرایی کشورهای منطقه  تأثیرهای که هستند روروبهمیراث گذشته تاریخی خود با پیامدها و 
اعی و امنیتی، فرهنگ تمسیاسی، اج هایبینشپساشوروی، نهادهای دولتی،  کشورهای دیگردارد. روسیه و 

 پشتیبانی با را خود داخلی تالش بودند مشکالت در نو استقالل کشورهایاند. را از گذشته به ارث برده سیاسی
 مشکالتو  فروکش کرد زودیبه اما شوق اولیه برای همگرایی با کشورهای غربی ،کنند حل های خارجیقدرت
با  هاروسگی، زبانی، جغرافیایی و پیوندهای شخصی و نهادی عوامل فرهن .دش آشکار درون این کشورها مشابه

های . بنابراین، روسیه سعی دارد در حوزه همگرایینرفته استمناطق پیرامونی در دوره پساشوروی از بین 
این موضوع است که  هدف نویسندگان، بررسی فرهنگی و اجتماعی دست برتر را داشته باشد. ازجملهاوراسیایی 

نقش رهبری داشته باشد و این روند را از راه ابزارهای قدرت نرمی که در  خواهدمیمگرایی اوراسیایی روسیه در ه
است که در فرآیند همگرایی فرهنگی و اجتماعی  این پرسش اصلی مقاله. کندمیمنطقه در اختیار دارد، مدیریت 

در فرایند  ه نویسندگان این است کهفرضی؟ داشته است در دوره پساشوروی، روسیه چگونه نقشاوراسیای مرکزی 
همگرایی فرهنگی و اجتماعی اوراسیای مرکزی، روسیه با تمرکز بر ابزارهای فرهنگی قدرت نرم خود، موقعیت 

 .کرده استخود را در اوراسیای مرکزی با استفاده از زبان روسی، آموزش، مذهب و رسانه تقویت 
 

 .، قدرت نرموسیه، رهمگرایی ،فرهنگ اوراسیا، :کلیدی گانواژ
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 مقدمه

، رفتارها، هاآیین، ورسومآداب، هااندیشهاز باورها،  یامجموعه عنوانبه یاجتماععلوم  و در شناسیانسانفرهنگ در 

و به  گذاردمیر یتأث یزندگ هایجنبهبر همه  . فرهنگشده استتعریف یگروه اجتماع یک کمشتر هایارزشهنجارها و 

 مرکزی یدهد. کشورهای اوراسیایشکل مرا  هاوابستگیت و یهو یادی، تا حد زگراییبرساخت هاینظریهطرفداران  بیان

از همگرایی فرهنگی در برابر  توجهیقابلدرجه  دهندهنشانشکیل دهند که متحد را ت بندیگروهیک  توانندمی

فرهنگ  ، حاکمیت وثبات ان پاسداری ازاین کشورها نگر آنگلوساکسون در سراسر جهان است. هایارزش سازیجهانی

تنوع فرهنگی در سراسر جهان انجام  بین بردنسازی هستند که با هدف از انیامواج جه گرانهمداخلهخود در برابر روند 

کمک  ی مرکزیبه همگرایی اوراسیا مشابه هایبینشو هنجارهای مشترک و  هاارزش تنهانه، دیگرعبارتبه. شودمی

 باشد. تأثیرگذار هاارزشدر جهت حفظ این هنجارها و  تواندمییی نیز لکه همگرایی اوراسیا، بکنندمی

 یر کشورهاگیرای کشورهای جانشین و هم برای درا هم ب چندبعدی هایشوروی مرحله جدیدی از تعاملاتحاد زیه تج

. یافته استتوسعهو  گرفتهشکلمدت رازهمگرایانه در د هایسیاست سویبهاین روند یر در این تکامل تاریخی گشود. درگ

اما هنوز  ،شده استمنطقه به چالش کشیده این ند به دلیل استقالل و تحکیم حاکمیت، نقش روسیه در کشورهای هرچ

تاریخ ملی،  اتحاد شوروی به ایجادوند همگرایی کشورهای منطقه دارد. ر عمیقی بر تأثیرگذشته مشترک و میراث روسی 

وای واقع محتها پرداخت و درگر جمهورییهای ملی و نهادهای حکومتی برای دانان ملی، مرزهویت ملی، قهرم

ی از فروپاشی شوروی آماده کرد. شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اوراسیاپیش  هامدترا  هاآنگرایی ملی

 تماعی این جوامع تا اندازه زیادی بارایی فرهنگی و اجهمگ های پیشااستقالل است.تجربه از متأثرشدت به ،مرکزی

 2018)علیزاده،  دنکنتغییر نمی آسانیبهمیراث گذشته هستند و  ایگونهبهارهایی شکل خواهد گرفت که ها و ایستویژگی

:8). 

. تحوالت دوره پساشوروی نشان شده است هژمونیک در فضای پساشوروی برآوردهروسیه یک قدرت  در این نوشتار

کند.  نشینیعقبی مرکزی اوراسیا مسائلدر  قاعده سازبازیگر  عنوانبهاز جایگاه خود  هنشد روسیه حاضرکه  دهدمی

ت یک قدر نقشسنتی داشتن  خواستهو تعهد به  گراییعملبر ترکیبی از  ،فروپاشیسیاست خارجی روسیه در دوره پسا

 . عوامل فرهنگی، زبانی،نکرده استتغییر وسیه در سیاست خارجی رو قفقاز  مرکزی آسیای . جایگاهاست بناشدهبزرگ 

این  .نرفته استن ایبا مناطق پیرامونی آن در دوره پساشوروی از م هاروسای شخصی و نهادی جغرافیایی و پیونده

فرهنگی و اجتماعی  هایزمینهدر  ازجمله ،ییهای اوراسیادر حوزه همگرایی کوشدمیروسیه دهد که عوامل نشان می

 را در دستور کار قرار داد.پوتین به قدرت رسید روابط دوجانبه با کشورهای منطقه  کههنگامیرا داشته باشد.  دست برتر

آید. می به شماری در آسیای مرکزی و قفقاز امنطقه هایسازمان ترینمهمیکی از ، " 1کشورهای مستقل همسود جامعه"

ناکامی این سازمان در  هایعلت ترینمهم ازجمله. ق نیافت، تحقشد تأسیساین سازمان برای آن که  هاییهدفاما 

، یمرز یهااختالف ،طلبجدایی هایجریان ه،یروس نفوذ زنده شدن نگرانی از از عبارت است ،مسیر همگرایی اعضا

فق چند این سازمان در زمینه همگرایی اعضا مو. هر"خارج نزدیک"اعضا و رقابت روسیه و آمریکا در  در میان اختالف

 ز: آئین مونروئه روسی، حضورا اندعبارتکه است  توجهقابلان اعضای آن یمگرایی در مهای هاما زمینه ،نبوده است

رژی و نظامی به روسیه، اقتصاد های پیشین شوروی، وابستگی کشورهای منطقه در زمینه اندر جمهوری تبارانروس

زبان  عنوانبهدیگر وابسته باشند، زبان روسی و واردات به یکمینه صادرات زاین کشورها که سبب شده در  محصولیتک

اق برای مبارزه با بنیادگرایی و قاچ های بازمانده از فروپاشی شوروی، حفظ امنیت مرزها و همکاریجمهوری دوم بیشتر

                                                           
1. CIS 
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وروی و قدرت شاتحاد های فرهنگی و اجتماعی دوره به سیاستدر این مقاله  (.94، 1391)کوالیی و صداقت: مواد مخدر

آموزش روسی م نظازبان، مذهب و  املسپس عوامل قدرت نرم ش .شودمی پرداختهدوره یلتسین و پوتین نرم روسیه در 

 .شودبررسی می

 

 نظری مبانی

ن وی معتقد است در قر ، نخستین بار در ادبیات سیاسی وارد کرد.1990جوزف نای مفهوم قدرت نرم را در اوایل دهه 

، منابع و شیوه توزیع قدرت در حال دگرگونی است. نای بر این باور است که قدرت سازیجهانیاطالعات و  ، با انقالب21

ها و میان ارزش یت ایجاد پیوند درشود و از جذابگذاری میها سرمایهنرم نه زور است و نه پول. در قدرت نرم روی ذهنیت

معتقد است اثبات قدرت  نای .(65 :1397)سیمبر و رضاپور، ودشها استفاده میرسیدن به همه خواسته همکاری در جهت

 )هویج( و تهدید قدرت سخت بر تطمیع .دیگر است هایدولتبلکه در توانایی تغییر رفتار  ،در گروی منابع قدرت نیست

و  کندمیج که تروی هاییارزش به دلیلری به مقصود رسید. اگر کشو هااینبدون  توانمی اما گاه )چماق( مبتنی است.

 تواندمیاهند از الگوی آن پیروی کنند، بخو هاآن، از سوی کشورهای دیگر تحسین شود و اشآزادیسطح باالی رفاه و 

به  شکل دادنو  المللبینسیاست  دستور کار. عنصر مهم دیگر قدرت نرم، توانایی تعیین دست یابداهدافش به  ترآسان

فرهنگ  ،سیاسی هایارزشناملموس مانند نهادها و  هایداراییاین توانایی به  گران است.دی هایگزینهو  هااولویت

که دیگران مایل به  هاییارزش ارائهط است. وبآن مر هایسیاست جلوه دادنک کشور و مشروع و اخالقی جذاب ی

 (.1-5: 2004)نای،  دهدمیرا کاهش  اشرهبری هزینههستند از سوی یک رهبر،  هاآنپیروی از 

)مانند همکاری با دیگران( و سیاست خارجی  المللیبینل )مانند دموکراسی(، نهادهای که یک حکومت در داخ هاییرزشا

 اندازهبه. اما قدرت نرم گذاردمیدیگر بازیگران اثر  هایاولویتر ، بکندمیحمایت  هاآنلح و حقوق بشر( از )مانند ص

و جذب مردم دیگر کشورها  زیادی برای تولید قدرت نرم ظرفیتی قدرت سخت در انحصار دولت نیست. فرهنگ مردم

کاربرد  (.11-15: 2004)نای،  داردمشترک وجود  هایارزشر فرهنگی مشابه و در مواقعی که یک بست ویژهبهدارد، 

ع هدف جوام شار است و اثرگذاری آن به پذیردر کنترل منابع اصلی آن دشو هادولتناتوانی  به دلیلقدرت نرم نیز 

. بنابراین کندآماده می هادولت هایهدفپیگیری غیرمستقیم فضا را برای  به شکلعالوه بر این، معموالً  بستگی دارد.

تر دشوارو  ترپراکنده، کندتر، کارگیریبهام بکشد. منابع قدرت نرم، هنگ طول هاسال ست دستیابی به نتایج دلخواهممکن ا

 (.99-100: 2004 )نای، از منابع قدرت سخت هستند

ارجی موفق است. مدل و اغواگری است. نتیجه اغواگری فرهنگی، سیاست خ برجذبنگاه نای به مفهوم قدرت نرم مبتنی 

به فروپاشی  حوزه است. همان مدلی که در این ایاالت متحد گراییعملم مبتنی بر منابع قدرت نر بندییمتقسنای در 

های قدرت نرم را فرهنگ، ارزش گانهسهآورد. نای منابع  به وجود هم نگی رارهای شوروی منجر شد و انقالباتحاد 

های سیاسی باید کند. فرهنگ باید برای مردمان دیگر کشورها جذاب باشد، ارزشسیاسی و سیاست خارجی معرفی می

ارجی باید توسط دیگر ن عمل کنند و سیاست خاید وفادارانی داشته باشد که به آهم در داخل و هم در خارج از کشور ب

نای معتقد است وقتی فرهنگ یک کشور (. 122: 2015)نای،  باشد و در داخل مشروع و قانونی باشد شدهپذیرفتهکشورها 

ی تشکیل دهند، های مشترک جهانهای آن را عالیق و ارزشباشد و بنیادهای سیاست شمولجهانهای دربرگیرنده ارزش

از مفهوم قدرت نرم افـق  یاگرچه تعریف نا (.52: 2013نای، ) یابدب افزایش مینتیجه مطلو احتمال دستیابی به

دیگران گشود، اما خود مفهوم قدرت  قرار دادن تأثیر زیر یاجبـارو غیر آمیزغیر خشونت هایشیوهدر مورد فهم  یجدیـد

 فهرست کردن برایوصیفی ت یابزار عنوانبه و بیشتر نیست، اسـتوار یافتـهتوسـعه یچـارچوب نظـریک  یـانرم بر مبن
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تنها به این نکته  ی. ناشده استاستفادهست و اعمال قدرت کارب سازوکارهایبـدون اشـاره بـه  ،منابع قدرت یک کـشور

 یبرا یسودمند یهـیچ چـارچوب نظـر کهدرحالی ،وجـود دارد فاوتاره کـرد که بین قدرت سخت و قـدرت نـرم تاشـ

 یکـشور ییافتن هر نوع گفتمان یا سیاست قدرت نرم برابنابراین، . نداده استپیشنهاد قدرت نرم  فهم سازوکار تولید

المللـی و بین ی، تقویت نهادهاتوسعه محوری رسم هایکمکصرف بر دیپلماسی عمومی،  تأکیدکـه قـصد دارد فراتـر از 

نرم های قدرت ابزاری برای تحلیل ظرفیت عنوانبهتوان از آن اما می .مبادالت فرهنگی حرکت کند، بسیار مشکل است

 استفاده کرد. روسیه

روسیه در دوره پس از فروپاشی اتحاد شوروی و روندهای واگرایی و همگرایی در  یهاتجربهاهمیت این موضوع به 

پیگیری  (. روسیه در این دوره با تمرکز بر قدرت سخت و199-250: 1399)کوالیی،  شودیماوراسیای مرکزی مربوط 

فرا و  یامنطقهخود را تنظیم کرد. با گسترش نفوذ بازیگران  هاییاستس اشیرامونیپابزارهای سنتی نفوذ خود در مناطق 

 موردتوجهپیشین عضو اتحاد، رهبران این کشور استفاده از قدرت نرم و ابزارهای آن را نیز  هاییجمهوردر  ایمنطقه

پردازیم و بازتاب آن را در ررسی بعد فرهنگی قدرت نرم روسیه در اوراسیای مرکزی میبه بدر این مقاله . انددادهقرار 

 .کنیمفرآیند همگرایی اوراسیایی ارزیابی می

 

 موردمطالعهمحدوده 

شناس از سوی ادوارد سوئیس زمین 1883در سال  نخستین بارکه  گرفتهشکلهای اروپا و آسیا واژهواژه اوراسیا از ترکیب 

« اوراسیای مرکزی» بنام قلمروی، 2001 آمریکا در سال متحدهایاالتلعات شورای آتالنتیک در مطا .مطرح شداتریشی 

پاکستان و  تعریف شد که از غرب به دریای سیاه، از شرق به نواحی غربی چین، از شمال به روسیه و از جنوب به ایران،

)ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان،  مل آسیای مرکزید. بر این اساس اوراسیای مرکزی شاشافغانستان محدود می

در غرب دریای  ذربایجان، ارمنستان و گرجستان()جمهوری آ قرقیزستان و قزاقستان( در شرق دریای خزر، قفقاز جنوبی

شوروی  پیشینهای ر جمهوریگیداسیون روسیه و مولداوی( و ، فدریه سفیدروس)اوکراین،  های اسالوخزر و جمهوری

که دوازده جمهوری از پانزده « سودهمکشورهای مستقل »به  ، اوراسیای مرکزی برای اشارههاتعریف. در برخی است

ا ب نی و استونی( کههای بالت )لیتوانی، لتوجمهوری رود.می به کاراند، شوروی آن را تشکیل داده جمهوری پیشین اتحاد

در . گیرندنمیدر این عرصه قرار  ،کردند خود را اعالم استقالل 1990 دههوایل از ا ،نده شداشغال نظامی به روسیه پیوست

 و مولداوی( یهروس)اوکراین، شرق اروپا  بخشی از جنوبی و آسیای مرکزی، قفقاز ن پژوهش منظور از اوراسیای مرکزی:ای

 است.

 

 روش پژوهش

 هایداده .تحلیلی است -توصیفیرویکرد کیفی با استفاده از ، آن با توجه به ماهیت موضوع روش پژوهش در این مقاله

همگرایی  ای، بهنطقهنظریه همگرایی م پس از بررسی . نویسندگاناندشدهگردآوریاز اینترنت  ایموردنیاز با ابزار کتابخانه

ی روس م آموزشبا توجه به ابزارهای قدرت نرم روسیه مانند، زبان، مذهب و نظا ،در اوراسیای مرکزیفرهنگی و اجتماعی 

 .پردازندمی
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 هابحث و یافته

 اجتماعی شوروی _ های فرهنگیسیاست

 یهادههنظام فرهنگی در  بود. این لنینی_بعی از سیاست ایدئولوژیک مارکسیتا در دوره اتحاد شوروی، سیاست فرهنگی

؛ از بود عبارت آن کلی یهابرنامهرئوس و  برخی تغییرها ادامه یافت. باوجود 1980سال  شکل گرفت و تا 1920-1930

ات شدید، وضع مقرر زیر کنترلایجاد یک نظام اداری متمرکز و فرهنگی کشور،  یهامؤسسهاز  ییهاشبکه تأسیس

سال از بود.  نوشتاری یهارسانه، سینما و دیوبه رابیشترین توجه  اکمیت کمونیسمدر دوران ح قانونی و کنترل عقیدتی.

، آنوظیفه اصلی  ه تولیدکنندگان هنری اتحاد شوروی تشکیل شد که، نظام اتحادی"سازانلمیفاتحاد "با تشکیل  1960

و اوایل  1950بود. در اواخر دهه  پایه خواسته و نیاز حکومت فرهنگی بر یهاتیفعال سازمان دادنروشنفکران و  کنترل

نوزایی فرهنگی در شوروی  ، امیدهای فراوانی را در جهتدر داخل و خارج اتحاد شورویاصالحات خروشچف  1960دهه 

ی را در مهم ، گورباچف با اجرای گالسنوست و پرسترویکا تغییرهای1980سط دهه در اوا که ادامه نیافت. آورد به وجود

آموزشی  یهامؤسسهو کنترل اداری  هارسانهار عقیدتی و ایدئولوژیک بر کاهش فش ایجاد کرد کهزمینه فرهنگی شوروی 

سیاسی، اجتماعی،  یهاعرصههمه  بر گراتامتیالی نظام محدود و بسته باوجود اسداشت. ی را در پ و فرهنگی کشور

 .(48 -49: 1388)میرزایی،  باقی ماند و فرهنگ روسی یهویت روس یهاشهیر، کشور فرهنگی و هنری

 ی مرکزیدر اوراسیا هیروس نرم قدرت( 2

که  یدولت .نداز دارین ،سازمان دهنده یئولوژدیا کی و ونددهندهیپ یطرح به خود یبقا یبرا همه کشورها

 تواندمی داده، گسترش مللیلابین عرصه در را خود تمدن و ایجغراف خ،یتار فرهنگ، قدرت نرم یعنی یابزارها

 هیروس ونیفدراس (.6: 1395، و همکاران عیوضی (باشد داشته یجهان استیس در صحنه ثرؤم یقدرت ،ییهمگرابا 

 یپ در همواره باال، یفرهنگ هایظرفیت داشتن اریدر اخت و یاسیس هایارزش، یوسر فرهنگ به اتکا با

پیشین اتحاد  هایجمهورییعنی  کینزد خارج در ایمنطقه ییهمگرا جادیا یخود برا نرم قدرت گاهیجا بهبود

 .بوده است شوروی

 سیاست خارجی روسیه در دوره یلتسین قدرت نرم در (2-1

. کند مقاومت جدایی هایچالش برابر در سیاسی و اقتصادی عمیق بحران کنار در کوشید روسیه ،فروپاشی شورویپس از 

 کند بازسازی را کشوراین  خواستمی ،بود شدهانتخاب روسیه فدراسیون جدید جمهوررئیس عنوانبه که یلتسین

 هایارزش و بازار اقتصاد قانون، تحاکمی بر کمونیسم حزب رهبران همه تقریباً استقالل، از پس (.147: 2003هانسن،)

روتلند، ) گرفترا در پیش  غرب جهان با همگرایی تشویق و اقتصادی اساسی اصالحات یلتسین. کردند تأکید دموکراتیک

 از دولت، بر مسلط گرایانغرب. شد با آرامش برقرار شورویاپس دوره در سودهم کشورهای با روابط (.50-31: 2016

 از ،وقت خارجهامور  وزیر کوزیرف، آندری. نددکرغرب، حمایت می با روسیه روابط تقویت ی برمبتن خارجی سیاست

 دموکراتیک سازی روند و اقتصادی اصالحات ارتقاء سبب که مالی هایکمک به دستیابی برای اروپا و کاامری به ینزدیک

 نخبگان ،حالبااین. افتاد تعویق به ربغ سود به سودهم کشورهای با همگرایی هایسیاست. کردمی حمایت ،شدمی

 (.27: 2009ازرتم، ) داشتند مزایایی سودهم کشورهای با روابط دوباره شروع در روسی

بیانگر سیاست نرم  سودهمکشورهای  مورد در روسیه خارجی سیاست شد، صادر 1995 سپتامبر در که رسمی سندی در

 هایرسانه انتشار از حمایت خارج نزدیک، در روسیه رادیویی و یزیونیتلو پخشتضمین  :است ی مرکزیروسیه در اوراسیا

 اصلی مرکز عنوانبه روسیه جایگاه زنده کردن به ویژه توجه .کشورهااین  برای را ملی کادرهای آموزش ،منطقه در روسی

 .روسیه با ستانهدو روابط باروحیهاین کشورها  در جوان نسل آموزش لزوم شوروی، اتحاد از پس فضای در آموزشی
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 آموزش اصلی مراکز از یکی همچنان روسیه شوند.می دنبال هاماهواره با شورویاپس فضای در روسیه ایرسانه یدهانها

 روسیه. شود برطرف مشکالت از برخی باید ها،حوزه این در روسیه سلطه حفظ برای ،وجودبااین. است سودهم کشورهای

 مولداویدر  درگیری کنترل و تاجیکستان داخلی جنگ به دادنپایان  در مهمی نقش خود دیپلماتیک و نظامی ابزارهای با

 دولت فرهنگی، زمینه در. کرد کمک منطقه در بخشتعادل قدرت عنوانبه روسیه تصویر بازسازی به موضوع این. داشت

 به ،حالبااین. کند حفظ را ویشوراپس کشورهای ساکن هایروس حقوق بتواند تا کرد ترویج را دوگانه شهروندی روسیه

 شهروندی ایده دکوشی یلتسین دولت. بوده است موفق تاجیکستان و ترکمنستان در فقط سیاست این که رسدمی نظر

 (.117: 2016تسوگانکوف، ) شدن ولی موفق کند، مبدل سودهم کشورهای شهروندی به را دوگانه

 جبهه در آمریکا و اروپا یهاتحاد مانند کنند، پر کردند سعیدیگر  یگرانباز را هآمد پدید قدرت خالء ،شوروی تجزیه از پس

 در آن نتیجهبی مخالفت و روسیه سویبه ناتو گسترش جنوبی. و شرقی پهنه در آمریکا و چین ایران، ترکیه،. غربی

 اقتصادی پارچگییک و بشر حقوق ،دموکراتیک سازی هالیبرال اصلی شعارهای .داشته است نقش بعدی هایگیریموضع

 اروپای کشورهای در را خود سیاست بود تالش در پیوسته اروپا یهاتحاد. شودمی تفسیر نرم قدرت سیاست عنوانبه که بود

 تبدیل همان حال در و کشورها این و غرب بین جدید پیوندهای ایجاد با روند این. دهد گسترش جنوبی قفقاز و شرقی

 بررسی گرایانهواقع باید ناتو گسترش به مربوط هاینگرانی .ادامه یافت روسیه یانحصار اقتصادی و قانونی هایزیرساخت

 است روسیه سرد جنگ دوران دشمن با ی مشترکمرزهاداشتن  و همسایه شدن گسترش این معنای زیرا ،شود

 قزاقستان با نیز و فیدیه سروس و اوکراین مانند شرق اروپا کشورهای همگرایی با هایتالش (.120: 2016تسوگانکوف، )

 سودهم مستقل کشورهای نایم در اقتصادی همگرایی هایسیاست تا حدی و امنیتی تدابیر با هاتالش این. اشتد جریان

 تعریف فرآیند در روسیه خارجی سیاست یلتسین، دوره در .است تحلیلقابل سخت قدرت هایسیاست چارچوب در که بود

 ،حالبااین. شد برداشته منطقه در روسیه کنترل دوباره یی برایهاامگ ابتدا در. بود المللیبین عرصه اهدافش در و دوباره

 اوراسیا منطقه و بود غرب با یکپارچگی اصلی هدف آغاز، در. بودند غرب و روسیه روابط گسترش در پی روسی نخبگان

 شوروی واپس جغرافیای اهمیت بر تأکید به شروع روسی نخبگان بعد، به 1993 سال از. گرفته شد نادیده محیط این در

 تهدید. شد انجام اوراسیاگرایان و فیوگنی پریماک توسط ابتدا هاتالش این. نرم در این منطقه کردند قدرت هایسیاست

: 2005 الیت،) نبود همگرایی موفق برای اجراشده هایسیاست و ردک محدود را روسیه قدرت غربی نهادهای گسترش

230.) 

 قدرت نرم و سیاست خارجی روسیه در دوره پوتین( 2-2

 قدرت آوردن به دست با کرد. پوتین هموار کرملینرا به  پوتینراه  ،2000 ژوئن در جمهوری ریاست انتخابات یلتسین در

را انتخاب با غرب  گراییعمل موضع پیش گرفت و در یتهاجم یهااستیس چچن در ،2000جمهوری در ژوئیه  ریاست

 ن حالدر هما ثبات، با و قوی کشور یک عنوانبه روسیه چهره تغییر هدف با کشور خارج و داخل در او هایستسیا. کرد

 مناطق به را شورک هک ردک تصویب را فرمانی پوتین ،2000 مه ماه در بود. کشور خارج در گراعمل و فعال کشور یک

 هایسیاست برای اما. کرد صادر را قوی اقتدارگرای ولتد یک پیام و تقویت را فدراسیون کنترلو  کرد هفتگانه تقسیم

 و وپرورشآموزش در مشکالت فقر، مانند منفی برطرف کردن آثار به که نیاز داشت محکم اقتصادی پایهیک روسیه پایدار

تم، ازر) درآورد خود کنترل در را الیگارشی دکوشی مالی، هایسیاست در اصالحات با پوتین. دکن کمک بهداشت بخش

2009 :34_ 33.) 

: 2013)رز،  شدند مندبهره روند این از گاز و نفت صادرکننده عنوانبه روسیه نفت فدراسیون قیمت توجهقابلبا افزایش 

با قدرت توانست  پوتین افزایش قیمت نفت، مانند مثبت تحوالت و گذشته مشکالت بر غلبه برای هاییاقدام با (.34_35



  975 مرکزی اوراسیای در اجتماعی و فرهنگی همگراییکوالیی و زنگنه / 

 خود خارجی سیاست در پوتین .(2008)ساکوا،  ترمیم کند را روسیه دیدهآسیب چهره زی،مرک دولت بیشتر و ثروت

 در .داشته است روسیهجهانی  تصویر نیز و غرب با روسیه روابط بر مستقیم تأثیرهایکه  گرفت پیش در را گراییعمل

 برای روسیه به مهاجرت رایب هاآن تشویق به ها در خارج نزدیک،روس حقوق تضمین از دولت سیاست پوتین دوره

 کشور این جمعیتی سیاست. دش تصویب 2006 سال در در این زمینه اساسی سند سه. یافت تغییر جمعیتی بحران کاهش

 2010تا  2008 دوره در اجتماعی و اقتصادی هایبرنامه در دالر میلیارد 3/19 گذاریسرمایه هدف و با 2025 سال تا

 در نفوذ خود را منطقه بتوانند تا ایمنطقه هایسازمان ایجاد بهکرد  شروع روسیه (.2007ریانووستی، ) استانجام شده

 کاهش کمیسیون به را سودهم مستقل کشورهایسازمان روسیه  خارجه امور وزارت 2001 سال در دهد. توسعه منطقه

 در را قدرت خالء یا شود این سازمان جایگزین بتواند که دارد نیاز جدیدی سازوکارهای به روسیه ،یشرایط چنین در. داد

 و 1جمعی امنیت پیمان کرد؛ سازمان شناسایی توانمی را کارآمد و تأثیرگذار سازمان دو زمینه، این در کاهش دهد. منطقه

 عنوانبه ،کشورها رگید در نفوذ خود با استفاده از تا کنندمی کمک روسیه به سازوکارها . این2شانگهای همکاری سازمان

 .(2015)الدبرگ، کند کنترل منطقه در را ی دیگرهازمینه همگرایی در ،ایمنطقه هایسازمان این در اصلی ریکش

 به وجود فرهنگی و علمی ،اقتصادی هایهمکاری اما ،بود امنیتی هایموضوع بر اصلی تأکید یدر سازمان شانگها اگرچه

 با ترتیب بدین. کردند تأسیسرا  سازمان شانگهای انسانی ومعل هایدانشگاه کنسرسیوم ،فرهنگی زمینه در .آمده است

 هدف را ییاوراسیا گفتگوی توسعه برای واحد آموزشی فضای ایجاد منطقه، در آموزشی هایسیستم سازییکپارچه هدف

سازمان  هایدانشگاه شبکه دانشگاه 40 .شکل گرفت اوراسیا دانشجو در تبادل در پیشرفت برنامهگذشته از آن، . دادند قرار

 ایجاد ایده .اندبه آن پیوسته چین از دانشگاه 10 تاکنون و تعلق دارند روسیه فدراسیون بهکه  دهندمی تشکیل شانگهای را

 در را اصلی نقش تنهانه روسیه عمل، ابتکار این در .شد مطرح پوتین توسط 2007 سال در سازمان شانگهای دانشگاه

 (.163: 2016ویتز، ) کرد ایجاد آموزش زمینه در مدتطوالنی همکاری برای را ایزمینه بلکه کرد، ایفا برنامه طراحی

 با فرهنگی روابطدر  روسیه انجمن جانشین ،روسیه دولت خارجه امور وزارت نظارت زیر 3روسیه فرهنگ و علم مراکز

( 1992-1958) خارجی کشورهای با شوروی فرهنگی روابط و دوستی هایانجمن و( 1925-1958) خارجی کشورهای

های روسیه برای تسلط بر حوزه فرهنگی در اقدام ازجمله ،شده استتأسیس روسی زبان و فرهنگ ترویج برای که

 تأسیس غیر شوروی کشورهای در روسی فرهنگ و زبان ترویج هدف با 1925 سال در مراکز این. است ی مرکزیاوراسیا

 وزارت هایسازمان از یکی به شورویاپس دوره در اما کردند،می کار ل دولتکنتر در شوروی اتحاد دوره در هاآن. شدند

 اوکراین، در دیگر مرکز سه 2009 سال از اما بود، تنها آستانه درآن  مرکز 2006 سال در .شدند تبدیل خارجه امور

 نسل برای ویژهبه روسی، زبان و فرهنگ آموزش برای مراکز این (.2017پرازدنووانیا،) شد تأسیس ازبکستان و ارمنستان

 (.45: 2009ازرتم، ) است کشورها این در تبارهاروس جوان

 ،2005 سال در. شد آغاز دولت توسط قدرت نرم برای استفاده از جدید هایطرح پوتین، ریاست جمهوری دوم دوره در

 2007 ژوئن 21 در. شد یستأس شورویاپس فضای در روسیه تصویر تقویت برای فرهنگی و ایبین منطقه روابط اداره

 فدراسیون خارجه امور وزارت آن گذارانبنیانکه  شد تأسیس 4روسکی میر بنیاد پوتین، امضای با ،796 شماره بافرمان

و تقویت  حمایت با جهان در صلح و تفاهم ارتقاء" بنیاداین  مأموریت .هستند این کشور علوم و آموزش وزارت و روسیه

 در. کرد روسی مراکز توسعه به آموزشی شروع هایسازمان همکاری با بنیاداین  ".است وسیر فرهنگ و میراث زبان،

                                                           
1 . CSTO 

2 . SCO 

3 . Roszarubezhcentr-RCSC 

4 . Russkiy Mir 
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 فرهنگ معرفی برای سمینارهایی و هاکنفرانس و شودمی انجام روسی زبان ترویج برای آموزشی هایفعالیت مراکز این

 در ویژهبه روسی نرم قدرت ابزارهای (.2015، بلنکیوا) شودمی برگزار ،دارند قرار آن در مراکز این که کشورهایی به روسی

 نظر از. شد قدرت بازیابی به موفق ، پوتینکشور این در ثبات و نفت قیمت افزایش با. بیشتری یافت پویایی پوتین دوره

 را مرکزی آسیای در ویژهبه ایمنطقه هایهمکاری همچنین اما ،کرده است عمل ترتهاجمی کشور این خارجی، سیاست

 که انگلیسی زبان به سند دوازده. کندمی تقویت جمعیدستهپیمان امنیت  یا سازمان شانگهای مانند ویژه سازوکارهای با

 (.615: 2008فکلونینا، ) است پیشرفت این گواه ،شدهمطرح بلندپایه هایساالراندیوان توسط ابتدا

 شروع روسیه فدراسیون. بود شورویاتحاد پیشین  فضای در ذنفو در پی فزاینده طوربه روسیه، پوتین در دوره ترتیباینبه

 ، حفظ کندسودهممنطقه کشورهای  نرم در قدرت چارچوب در را روسیه منافع بتواند تا کرد جدید ابزارهای تدوین به

خارج  ای یپساشورو حوزه در همگرا و منسجم منطقه کی لیتشک در پی هیروس (.726-727: 2018موناقان، )

 اجبار و دیتهد یحت ای هاپیمان و قراردادها بستن ،ینهادساز ایبر باال از هایتالش اما .وده استب کینزد

 نشان ایطلبانهاستقالل یکردهایرو کینزد خارج یکشورها و تهداشن یچندان یتوفق، میاقتصاد و یاسیس

توجه باال  به نییپا از و یاجتماع رم،ن گراییمنطقه بهپسافروپاشی،  هایتجربه پایهبر  هیروس ،بنابرایناند. داده

 .کرده است

 یروس فرهنگ و زبان .3

 ازکه  آیدمی به شمار کینزد خارج در هیروس نفوذ و حفظ ییهمگرا یبرا یمهم اریبس ابزار یروس زبان

 اساس ،روس زبان جوامع(. 260: 2013تسوگانکوف، ) بوده است مردم متحد کننده عامل یشورو اتحاد زمان

 خارج در هیروس طرفدار تفکر پرورش ین برایبنابرا ند.آیمی به شمار کینزد خارج در هیروس هایاقدام

 را روسی زبان گاهیجا هیروس .رودمی شمار به یاتیح موضوعی یروس زبان تیتقو و گذارینزدیک، سرمایه

 سلطه هیتوج یبرا . پوتینکندمی تیتقو منطقه یپژوهش و یآموزش یو نهادها هادانشگاه با یهمکار با

 .آورده است یرو یشورو راثیم و هیروس یورامپرات نیآی از یبیترک بهنزدیک،  خارج هایجمهوری بر خود

 و یروس زبان حوزه در حکومت هایسیاست یاصل یمحورها ،یفرمانصدور  با 2014 دسامبر در تینوپ

 را حکومت یفرهنگ هایسیاست در ینهیات میادب نیهمچن و هیروس ونیفدراس درگوناگون  اقوام هایزبان

 زبان از دور شدن حال در تدریجبه جوان نسل ،وجودبااین کرد. ابالغ هیمجر قوه مختلف هایدستگاه به

، یانمخو) استشده یروس زبان نیگزیجا مسلط زبان عنوانبه یسیانگل زبان گرجستان در .هستند یروس

2017 :6.) 

 مانند ییرخدادها اما ،شد آغاز یشورو اتحاد فروپاشی از سپ یروس زبان تیمحبوب کاهش اگرچه

 نیا د.بخشی تسرع موضوع نیابه  مهیکر جزیرهشبه پیوسته سازی و گرجستان جنگ ،یرنگ هایانقالب

دیده  خوبیبه کینزد خارج هایجمهوری انیم در هیروس متحد تریننزدیک ،یه سفیدروس در یحت روند

 کشور آموزاندانش همه اعالم کرد قزاقستان جمهوررئیس ،فینظربا نور سلطان 2015 سال آغاز در. شودمی

 از گذار قزاقستان که کرد اعالم الوروف یسرگئ بعدها .رندیبگ ادی یسیانگل زبان دیبا ییابتدا اول از

 یخلل کشور دو روابط در و نیست کشور نیا روس زبان ساکنان حقوق نقض ن،یالت به کیلیریس یالفبا

 یروس زبان از ایپایه دانش چیهها درصد آذری 27ها و گرجی درصد 9ها، ارمنی درصد 4 اینک. کندنمی وارد

 (.7-8: 2017، یانمخو) ندارند

 هایتالش ازجمله ،کینزد خارج در یروس زبانس یتدر با هدف )روسکی میر( یروس جهان بنیاد تأسیس
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 هیروس یرهبر زیر هایسازمان زبانروسی زبان است. کینزد خارج یکشورها خود در نفوذ حفظ یبرا نیکرمل

نه یشیپ در یادب و یزبان هایظرفیت از استفاده با کوشدمی هیروس (.4: 2017)راتورا،  است کینزد خارج در

 (.17_2015:20الروئل، ) ابدی دست یرونیبو اقتدار نرم  "جهان روسی" یتمدن یفضا یبازساز به ش،یخو یتمدن

 و کینزد خارج یکشورها نخبگان انیدر م و است کشور نیا نرم قدرت ابزار نیدرتمندترق یروس فرهنگ

 یونیزیتلو هایبرنامه و لمیف کتاب، معاصر، یقیموس شاملدارد که  ویژهی گاهیجا کیبالت حوزه یکشورها یحت

 .شده است آسان اریبس کینزد جخار مناطق مردمان یبرا موارد نیا به یدسترس. است

 

 جنوبی قفقاز در روسی نزبا پ.

 هایسیاست حوزه در گرایانهملی هایجنبش با موازی هایگرایش با پیدایی آذربایجانجمهوری  در سازیروسی روند -

 اساسی قانونبر پایه  (2015:10اکاالن، ) شد التین الفبای جایگزین سیریلیک الفبای استقالل، از پس. شد همراه یزبان

از  سودهم مستقل کشورهای نایم در روسی زبان به تسلط سطح کمترین است. آذری زبان ،ورکش این رسمی زبان 1995

 روسی زبان به هاآذری بیشتر کنند.می صحبت روسی زبان به مردم درصد 24 که شودمیدیده  این کشور در 2007سال 

 ترویج و متحد ایاالت با آموزشی و هنگیفر هبادلم هایبرنامه. است افزایش حال در انگلیسی زبان ند. یادگیریندار سلطت

 گرانخبهیک زبان  تا حدی روسی اینک زبان .حال گسترش است در یآموزش هایمؤسسه و هارسانه در انگلیسی زبان

. دارد وجود روسیه زبان به ایگسترده تسلط هنوز پایتخت در .شوداستفاده می المللیبین و دولتی هایاداره در که است

 دیگر کشورهای برخالف. شوداستفاده می دوم زبان عنوانبه روسی خارجی، هایزبان دیگر با مقایسه در ،لحابااین

 که مدرسه 378 حدودفعالیت . نیافت کاهشدر این کشور  استقالل از پس دوره در روسی زبان مدارس تعداد پساشوروی،

 (401: 2016حیات، ) است جدید نسل در مهارت سطح حفظ برای مهم یشاخص ،کنندمی تدریس روسی به هنوز

. است روروبه روسی به مسلط جمعیت چشمگیر کاهشهم با  ارمنستان .است آذربایجانجمهوری  مشابههم  ارمنستان -

 کاهش درصد 33 به میزان این 2007 سال از اما بودند،مسلط  روسی زبان به مردم از درصد 6/41 استقالل، از پیش

 از. است بیشتر نیز ارمنستان در روسی اقلیت از حتی تعداد این .کنندمی صحبت روسی زبان بهدم مر درصد 3 تنها. یافت

 را روسی زبان آموزاندانش این از برخی دارد، وجود اقلیت گروه یک از آموزاندانش با رابطه در مشکلی آموزش نظر

 فرانسوی یا آلمانی انگلیسی، مانند دیگری خارجی دوم زبان با ضروری خارجی زبان عنوانبه روسی زبان. دهندمی ترجیح

وضعیت  د،ش امضا 1997 سال در که متقابل پشتیبانی و همکاری روسیه، و ارمنستان دوستی پیمان با. شودمی تدریس

 با امکانات مدارس. شودمی تدریس ارمنستان آموزش منظا در روسی زبان پیمان، این بر اساس. یافت بهبود زبان روسی

 (.289: 2008پاولنکو، ) دهندمی ارائه را ارمنی زبان آموزش هایدوره ب،مناس

ها زبان وضع دیگر تعلیق برای سیاسی هایطرح. مهم بود شوروی اتحاد دوره در حتی زبان موضوع گرجستان در -

 جامعه در میناآرابروز  سبب ،1978 سال در اساسی قانون بازنویسی چارچوب در زبان روسیتصویب اما  صورت گرفت،

 زبان بجای زبان گرجی حفظ به روند این. شد نشینیعقب به مجبور مسکو تفلیس، در دانشجویی هایاعتراضبا  شد،

 شوروی، اتحاد دوره در. است قفقاز باستانی هایزبان از یکی زبان گرجی(. 23: 2016سولچانوک، ) کرد کمک روسی

 رسمی زبان 1995 اساسی قانون اساس بر .بود گرجستان هویت حفظ در یمهم عامل که نشدجایگزین  سیریلیک الفبای

 مدارس کشور این در هااقلیت(. 8 ماده) است آبخازیزبان  – آبخازیاجمهوری خودمختار  در و گرجیزبان  کشور این

 دست از ورکش این در را خودگاه جای روسیه شد سبب تحوالت این (.2009باتیاشویلی، ) دارند شانزبان به را خود خاص

 5 تنها 2007 سال از ست.ضروری نی روسیزبان  آموزش هاگرجی برای که کنندمی فکر مردم درصد 64 حتی. بدهد
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 به نیازی هاگرجی اشویلیکسا گرجستان، پیشین جمهوررئیسبه بیان . کنندمی تحصیل روسیه در آموزاندانش از درصد

 شمار بااینکه (.18: 2008گرادیروسکی و اسیپاوا، ) است الزم ترکی یسی،انگل یادگیری ندارند، ولی روسی زبان یادگرفتن

 گرجی زبان به دهندمی ترجیحمردم  بیشتر اما دارند، تسلط (درصد 33) روسی زبان به هم هنوز از مردم توجهیقابل

 (.2009باتیاشویلی،)( درصد 86) کنند صحبت

 اوکراین( ، مولداوی،یه سفیدروس)شرق اروپا زبان روسی در  ت.

 .تأثیر گذاشت یه سفیدروس بر 1980 دهه اواخر گرایانهملی هایگرایش و 1(گالسنوستاصالحات سیاسی گورباچف ) - 

 هویت ایجاد سبب مشکالتشدت  استقالل از پس. شد تصویب رسمی زبان عنوانبه ه سفیدیروس زبان 1990 سال در

 رئیس و داشت کاریزماتیک شخصیتی هک 2وکاشنکلو ساندرکلا ،1994 سال در. اصالحات شد از حمایت کاهش و ملی

 تأثیرهویت روسی تقویت شد که  ،او دوران در. شد انتخاب جدید جمهوررئیس عنوانبه بود، مجلس ضد فساد کمیسیون

ان یمسلط به زبان روسی در م جمعیت میزان باالترین (.2018، یلکر (داشت نیز یزبان هایسیاست بر مستقیمی

 را لیتوانیایی و لهستانی روسی، ،یه سفیدروس به زبان تحصیل حق شهروندان. در این کشور هستند سودهمای کشوره

 به بیشتر هامجله و هاروزنامه. (318: 2008)گیگر و سالبودا،  کنندمی تدریس روسی زبان به درصد مدارس 77 اما دارند،

 هستند روسی زبان به " 3بلوروسیا سوستسایا "جمعی هایرسانه ینترمهم و رسمی رادیو و تلویزیون". هستند روسی زبان

و  ه سفیدروسیدرصد به زبان  4/23 بان روسی ودرصد به ز 2/70رسمی است.  زبانروسی نزبا) .235: 2007مدودف، )

 (.2018، یلکر (کنندبه اوکراینی و هلندی صحبت می درصد 1/3

 مباحث به استقالل از پس زبان قانون اجرای .داشتند یمولداو سازیتهوی در مهمی نقش آموزش و زبان هایسیاست -

 1989 سال به ویامولد در اصالحات روند (.503: 2015)روپر،  شده استمنجر  کشور داخل در زبان حفظ به مربوط

 دولت و ستریاینورا منطقه بین درگیری و کشور در ناآرامی سبب شد اعالم رسمی زبان تنها مولداوی کهوقتی ،گرددبازمی

 از پس اجراشده هایسیاست. شود برآورد منجمد درگیری یک تواندمی اما نشده، برطرف وضعیت این. شد مرکزی

و در  تصویب 1994 اساسی قانون در مولداوی رسمی زبان. برود بین از ایالتی سطح در روسی زبان شد سبب استقالل

 استخدام خصوصی بخش در ازآنپس کنند،می تحصیل روسی زبان به طفق کهجویانی دانش دولتی الزامی شد. هایاداره

 جمعیت درصد 69 (2008گرادیروسکی و اسیپاوا، ) کنندمی مهاجرت اوکراین یا روسیه به شغل یافتن برای یا و شوندمی

 توانندمی هم هنوز مردم بیشتر اما داد، دست از جامعه در را خود اصلی جایگاه روسیه. کنندمی صحبت مولداویبه زبان 

 (18: 2008گرادیروسکی و اسیپاوا، ) کنند برقرار ارتباط روسی زبان به

 (.340: 2008)ملنوک،  است روسی و اوکراینی نایم انتخاب نمایانگر و است حساس موضوعی زبانهمدر اوکراین  -

 هایبخش بین تعادلیبی سبب کشور ینا در هاقومیت نابرابر توزیعهستند اما  ، اوکراینیمردم این کشور بیشتر اگرچه

زبان روسی . است روسی آن جمعیت بیشتر زیرا است دیگری دشواری کریمه خودمختار جمهوری .دش غربی و شرقی

 تفاوتو  استزبان روسی سیریلیک  ماننددارد. الفبای زبان اوکراینی  بیشترین رواج را پس از زبان اوکراینی در این کشور

 هاروس و هبود شوروی اتحاد صنعتی مراکز از که کشور این شرقی شبخ (.170: 2016، یهسل (است میان این دو اندک

 در آن بود اتمی پیشین شوروی ناوگان زیرا ،راهبردی دارد اهمیت کریمه دیگر سوی از. رفتندمی دونتسک به کار برای

 مردم از درصد 93 ،2007 سال از. است مردم لاو زبان ،روسی منطقه دو این در شد. به روسیه پیوسته 2014سال از  که

 را جمعیت از درصد 17 هاروس اگرچه. دارند تسلط روسی زبان به مردم از درصد 73 و کنندمی صحبت روسی زبان به

                                                           
 بعد از به رهبری رسیدن او در اتحاد شوروی اجرایی شد. 1985های میخائیل گورباچف که در سال به معنای فضای باز یا شفافیت، از سیاست.  1

2 . Alexander Lukashenko 

3 . Sustaya Belarus 
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 کنندمی صحبت اوکراینی و به زبان روسی مردم درصد 17 و روسی به زبان هااوکراینی درصد 38 دهند،می تشکیل

 (.352: 2008لنوک، )بیالنیوک و م
 

 

 زبان روسی در کشورهای آسیای مرکزی ث.

 اگر حتی. داشته است سازیملت-دولت روند در مهمی نقش هاروس زیاد جمعیت وجود و قومی ساختار در قزاقستان -

 راییگملی هایسیاست راستای در. شده استاعالمرسمی  روسی زبان 1995 اساسی قانون در باشد، قزاقی ،دولتی زبان

سیاست محلی زبان ارتقاء برای دولت (.110: 2003فیرمن، ) کندمی فراهم را اقلیت هایزبان توسعه شرایط دولت مدنی،

 عالی تحصیالت ادامه به مایل که دانشجویانی .است قزاقی زبان به دانشگاه ورودی امتحان. دهدمی انجام را خاصی های

استفاده از زبان  ،1991 سال در. یافت افزایش استقالل از پس زبان قزاق مدارس شمار .بدانند را محلی زبان باید ،هستند

می صحبت روسی زبان به قزاق هایدیپلمات .رسید درصد 56 به میزان این 2004 سال در اما بود، درصد 4/32 قزاقی

 و دارند تسلط روسی زبان به مردم درصد 69. دارد رواج کشور این در روسی تلویزیونی و رادیویی هایبرنامه لیو کنند

زبان  تا کنند صحبت( درصد 43) روسی زبان به دهندمی ترجیح مردم. دانندنمی را زبان این مردم درصدیک  حدود فقط

 سال. دهدمی قزاقستان با خود دوجانبه روابط به را اهمیت بیشترین روسیه (.110: 2003فیرمن، ) (درصد 32) قزاقی

 روسی ایرسانه هاینهاد. بود "قزاقستان در روسیه فرهنگ سال" 2004سال  و بود "قزاقستان سال"در روسیه  2003

)موزاپرووا،  هستند فعال و مورد عالقه 2ان تی وی ،1ا ار تی مانند تلویزیونی و رادیویی هایکانال مانند قزاقستان در

 برای راهبردی و تجاری زبان به را سیروزبان  اقتصادی، و سیاسی سطح در روسیه با نزدیک روابط(. 152: 2016

 .کرده است تبدیل قزاقستان

 ،کهدرحالی دهندتشکیل می را جمعیت ازدرصد  9/64 قرقیز مردمدارد.  چند قومی ساختارمانند قزاقستان  قرقیزستان -

 سال در. دهندمی تشکیل را درصد( 12/ 5) هاروس ،(درصد 8/13) هاازبک از پس اقلیت بزرگ گروه دومین عنوانبه

در کاهش  اما ،شدتصویب  قرقیزستان اساسی قانون در 1993 سال در و شد اعالم دولتی زبان زبان قرقیزی 1989

 بقای برای که کردهتحصیل روسی جمعیت (.480: 2018)موستاجاکی و پراتاسووا،  استفاده از زبان روسی تأثیری نداشت

به  روسیزبان  2000مه  26در  و داد رأی آراء اتفاقبهمجلس  .بود دنکوچک ش حال در ،بود مهم قرقیزستان اقتصاد

می تشکیل را جمعیت کل درصد 5/12 فقط وسیر جمعیت بااینکه (.2009اتاگانووا، ) دش تبدیل کشور این رسمی زبان

 مردم بیشتر. دارند تسلط روسی به زبان مردم از درصد 38 .دانندمی یا و کنندمی صحبت روسی قرقیزها بیشتر دهد،

 گرایشکنند. روسی صحبت می به زبانسیاسی  نخبگان اما ،(درصد 56) کنند صحبت محلی زبان به دهندمی ترجیح

کرده  حفظ را خود جایگاه روسیزبان  اما دارد، وجود باال طبقات نایم در ترکی و انگلیسی زبان از استفاده برای زیادی

 در را خود جایگاه روسیه گفت توانمیشود. نمی برآورد خارجی زبان عنوانبه روسی ترکی، یا انگلیسی برخالف. است

 مجاری و آموزش رسانه، طریق از روسیه فرهنگ انتقال برای مساعد محیطو موجب ایجاد  کرده حفظ قرقیزستان

 (.495: 2008آروسبایف، ) شده است دیپلماتیک

 کشورهای دیگر برخالف ستانتاجیک. است قومی ارتباطات نروس زبا اما ،در تاجیکستان زبان دولتی، تاجیکی است -

 استقالل، از سپ .دارد فارسی با هاییشباهت اما ندارد، قرار ترکی هایزبان با زبانی گروه یک در ،رکزیم آسیای در ترک

 دادندمی لتشکی را جمعیت ازدرصد  1989،3/62 سال در هاتاجیک .کرد تغییر تاجیک ملت به سود کشور جمعیتی ساختار

                                                           
1 . ORT 

2 . NTV 
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 کاهش. یافت کاهش 1/1 به درصد 6/7 از هاروس جمعیت کهدرحالی رسید، درصد 80 به هاتاجیک سهم دهه یک در و

 درصد 35 .اتفاق افتاد 1997-1994 هایسال در کهبود  داخلی جنگ درنتیجه تاجیکستان درجمعیت روس  چشمگیر

 بیشتر که البته است درصد 8حدود  ،کنندنمیدرک  را روسی زبان هک تاجیکانی شمار و مسلط به زبان روسی هستند مردم

 زبان به دهندمی ترجیح مردم (.2009:81ازرتم، ) اندکردهتحصیل شوروی اتحاد دوره در که است جمعیتی به مربوط

 لهمسئ این. هستندمسلط  روسی زبان به سال 18 باالی جمعیت از درصد 18 فقط و (درصد 73) کنند صحبت اجیکیت

 تواندمی روسیه عامهفرهنگ جذابیت و روسیه به جغرافیایی نزدیکی. است مهم کشور این در روسی زبان حفظ برای هنوز

( کار نیروی درصد 93) روسیه به کار نیروی مهاجرت و دانشگاهی محافل در نزدیک روابط. باشد داشته نقش روند این در

 زبان یادگیری بهبود برای قانونی 2003 سال در .شوندمی روسی زبان آموزش تقویت سبب که هستند مهمی عوامل

 شودمی تدریس دبستان دوران شروع با وپرورشآموزش مراحل همه در روسی زبان ،که بر اساس آن شد تصویب روسی

 عمومی ینهادها در روسی زبان از استفاده ممنوعیت ،رحمان امامعلی تاجیکستان، جمهوررئیس (.506: 2008ناگزیبکووا، )

 (است حاکم تاجیکستان صنعت و دولت علم، در هم هنوز روسی زبان ،حالبااین. کرد طرح را رسمی اسناد و

 (. 2019،یانووستیر

 از نفر هزار 100 تنها ،کنندمی زندگی آن در تبارروستن  855/45 و هستند ترکمن مردم بیشتر که ترکمنستاندر  -

سیاست ترکمنستان. کنند صحبت روسی زبان به توانندمی نیز دیگر نفر میلیون 8/3 هستند، مسلط روسی زبان به مردم

 روسی جایگاه هنوز. کرده است اجباری را یدولت زبان دانستن و کندمی دنبال را گراییقوم بر مبتنی گراییملی های

 هایاسطوره ف،نیازا دوران در. است شدهحفظ، شد تصویب 1990 سال در که زبان قانون در قومی بین زبان یک عنوانبه

 نام با وی حماسه و شده است سروده ترکمنی زبان به که وی اشعار. ایجاد شدند جمهوررئیس خود توسط ترکمنستان

 فرایند چارچوب در ترکمنستان(. 28: 2008تیشکوف، ) شودمی خوانده ترکمن مدارس در آموزاندانش توسط نامهروح

 برای ترکیه دولت توسط که هاییکتاب. دکر تصویب 1993 سال در سیریلیک الفبای جایبه را التین الفبای اصالحات،

 شوندمی دنبال کشور این هایماهواره از ترکیه تلویزیونی هایشبکه .دشومی استفاده ترکمنستان در ،تولیدشده آموزش

 (.279: 2017کلمنت، )

 5 با هاتاجیک .دهندمی تشکیل را درصد جمعیت 81 هازبکا ،2008 سال از. دارد چند قومی جمعیتهم  ازبکستان -

 دولتی زبان یازبکزبان  اساسی قانون بر پایه. هستند هااقلیت ترینبزرگ درصد 2/3 هاقزاق و درصد 4/3 هاروس ،درصد

. است قومیبین  ارتباطات زبان اما ندارد، وجود روسی زبان به مستقیمی اشاره هیچ اساسی قانون در. است ازبکستان

 کنندمی صحبت یا درک را زبان این نیز دیگر نفر میلیون 5 و هستند مسلط روسی زبان به مردم از نفر میلیون 2/1 تقریباً

 این در روسی زبان علیه مقررات. ه شدداد تغییر التین به را سیریلیک الفبای 1993 سال در(. 208: 2008تیشکوف، )

پارپیف، ) شودماهواره دنبال می بین مردم ازبک محبوب است و از راه روسی هایانهرس و تلویزیون شود.می دیده کشور

 است، قوی همچنان روسی یادگیری برای هاازبک تمایل ،یازبک زبان ارتقاء برای دولت هایسیاست برخالف(. 2009

 اجباری دوره صورتبه مدارس در روسی زبان، نمنگان و تاشکند. سمرقند مانند بزرگ شهرهای ساکنان نایم در ویژهبه

 در شودمی برگزار انتخابی هایدوره عنوانبه انگلیسی یا آلمانی فرانسه، مانند دیگر خارجی زبان یک و شودمی تدریس

 ،با روسیه اقتصادی و سیاسی نزدیک روابط. کرده است کمک روسی زبان پیشرفت به دولت هایسیاست وپرورشآموزش

 (.85: 2009)ازرتم،  کرده استستان کمک به تقویت جایگاه روسیه در ازبک ن،ندیجاا یرخدادها از پس ویژهبه

 آن نرم قدرت ظرفیت به که دارد سودهمکشورهای  منطقهدر  توجهیقابل برتری زبانی نظر از روسیه توان گفتمی

 163.8 اینک. کرده است حفظ اننخبگ بین در ویژهبه در منطقه را خود جایگاه هنوز روسیه ،دیگر سوی از. کندمی کمک
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 اقلیت مهاجرت به دلیل درمجموع (.2016عارفیف،) است نفر میلیون 114 دوم زبان و دارد وجود روس زبان بومی میلیون

 (.87_88: 2009ازرتم، ) دارد وجود منطقه درروسی  جمعیت منفی روند روسیه، به شورویاپس کشورهای از روسی

 منفیاین روند  از جلوگیری برای را ییهاسیاستجدید  سازوکارهای یا ابزارها ایجاد با ندهست تالش در روسی نخبگان

 .کنند تدوین

 یروس یهارسانه. 4

 از یکی اطالعات جریان یفضا کنترل که کرد را متقاعد هیروس یاسیس نخبگان ،یرنگ هایانقالبروند 

 خارج منطقه در هیروس تیریمد و یاسیس یهارژیم یداخل ثبات نان ازیاطم یبرا رهایمس ترینهوشمندانه

، یاسیس هایرژیم یداخل ثبات حفظ یبرا را هارسانه درنتیجه و اطالعات کنترل کرملین .است کینزد

 قشر و متوسط روشنفکر طبقات در یخارج گرانیباز نفوذ از یریجلوگ ،یاسیس منظا تیمشروع و اعتبار

 صورتبه نیکرمل ،21قرن  اول دهه از منطق نیا به توجه با .ستداده ادر اولویت قرار  سندگانینو ازی عیوس

 در شتریب ییهمگرا یبرا را کینزد منطقه خارج هایرسانه از مهمی بخش کنترل میرمستقیغ ای میمستق

 از استفاده آمدنی کار رو هنگام از نیپوت .(36: 2015 ،ملی’و اند مستریانو) است گرفته به دست کالن هایسیاست

 را یروس یباز تا دارد تالش و کندمیپیگیری  طورجدیبه یاقتصاد یتوانمند کنار در را رسانه قدرت

 اریبس کینزد خارج در هیروس هایرسانه تأثیر (.2017 ،خیتاخنوو و دیگران) کند آمریکایی یباز نیگزیجا

 یکشورها در هگسترد یسرگرم و یخبر هایبرنامه ،یزبان روس از استفاده به توجه با .است متفاوت

 شهروندان از یاریبس یبرا اطالعات منابع ترینمهم از یکی یروس هایرسانه، شودپخش می سودهم مستقل

 مهم ون منبعیزیتلو ،یمولداو تیجمع از درصد 63 یبرا 2015 سال ینظرسنج بر اساس است.منطقه  نیا

 (.63: 2015 ،لیک) دارندماد کامل اعت یروس هایرسانه به کشور نیا تیجمع از درصد 53.است یاطالعات

 یهایخبرگزار .دارند "کینزد خارج" یکشورها شتریب در چاپقابل ژهیو نسخه یروس راژیپرت یهاروزنامه

-سویک) استدر کشورهای خارج نزدیک  مورد اعتماداز منابع  3ینوسمیا و 2رِگنوم ،1یانووستیر مانند هیروس

 جنگ و یریدرگ هایصحنه و یپلماسید در هیروس قدرتمند سالح و زاراب 4یراشاتود. (28: 2013 ،کارپوویکز

 2010 و 2004 هایسال انتخابات در هیروس هایرسانه تیحما .(10-9: 2018 ،مکاریچو) ها استآن سود به

 ،2015 تا 2013 هایسال در نیاوکرا بحران در کرد. کمک اریبس پیشین جمهوررئیس چیانوکوویبه اوکراین، 

 در نیدولت اوکرا ییتوانانا .دهند قرار فشار ریرا ز یفکی که بود نیا یروس هایرسانه یصلا هدف

های رسانه روایتی بود که گراییغربخطر  به نسبت سازیآگاه ه،یروس به کشور نیا هایبدهی بازپرداخت

به هم شبکه روسی را  14دولت اوکراین  .(12 :2015 ،دارکزوسکه) کردند دنبال را آن نیاوکرا بحران در یروس

 :2017 ،رترو) کردتعلیق روسی در خاک خود را  24رادیو  تیفعال زین یمولداو 2015 سال در تعلیق درآورد. حالت

 ٪88 برای اطالعات منبع اولین) است رسانه ترینمحبوب تلویزیون مولداوی، در عمومی افکار سنجش آخرین بر پایه .(7

 ،شده استمعرفیاطالعاتی  منبع ترینمحبوب (پیشتر اُ آر تِ) یک روسی کانال. اعتماد( دمور و موردبررسی هایرسانه از

 (.63: 2015 ،لیک) مولداوی دولتی تلویزیونی کانال آن به دنبال و( ٪49/4)

 ارابز هیروسهای رسانهمنابع قدرت نرم روسیه در منطقه اوراسیا است.  کشیده شدنبه چالش  دهندهنشان هاواکنش نیا 
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این  در پیکشور  نیا نیبنابرا ،هستند کینزد خارج حوزه در شتریب ییهمگرا یبرا هیروس نرم قدرت اعمال

 منطقه مردم یافکار عموم کینزد خارج یکشورها مردم مشکالت و مسائل در مورد محتوا دیتول با تا است

 کند. دهیسازمان هیروس یراهبردها اهداف در جهت را
 

 مذهب. 5

 در را خود تیکه صالح بود ایموسسه تنها هیروس ارتدوکس یسایکل ،یشورو اتحاد یپاشفرو از پس 

 اوکراین و برخی از و یمولداو ،یه سفیدروس در سایکل نیا اقتدار .کرد حفظ شوروی قلمرو اسرسر

 یادیشباهت ز کشور از خارج در هیروس ارتدوکس یسایکل اهداف .است شدهحفظ کینزد خارج هایجمهوری

 هدف و کندمیت یحما هیروس یجهان یدئولوژیا از سایکل نیا .دارد هیروس یخارج استیس هایاولویت با

 .باشندمسکو  حکومت مرکزیی سرپرست در که است کینزد خارج در ارتدوکس یساهایکل اتحاد آن یاصل

با  خواهدمی هیروس .است هیروس اتحاد یبرا نیکرمل یدئولوژیارتدوکس، ا مذهب برمبنای گراییملی

 :)عسگریان و همکاران دهد گسترش کینزد خارج در را خود یاسیس نفوذ ،ارتدوکس یسایکل سازییکپارچه

 در ارتدوکس یسایکل از رهبر دعوت با هیروس رهبران ،است ینیردیغ یروسیه، کشور بااینکه. (6: 1396

 ه دلیل دارد:س این موضوع اند.شناخته تیرسم به را سایکل نیا تیموقع ،یرسم مراسم

 .هستند نید نیا رویپ هیروس مردم از یمین از شیب. 1 

 .وجود دارد یخیتار وندیپ ارتدوکس نییآ و روس دولت و ملت انیم .2 

)زهرانی  است و نقش اصلی را در هویت کشورهای خارج نزدیک دارد روس اقوام بخشوحدت یروین نییآ نیا .3

 ن،یاوکرا ه،یروس چهار کشور و است یدر قلب جهان روس هیروس سارتدوک یسای(. کل18 :1396 :و شیراوند

 در نفوذ حفظ ،هدف اصلی روسیهاما  (.2009 ،رو .پاتریارچیا) شوندمی دیدهیک ملت  عنوانبهو مولداوی  روسیه سفید

 ییهمگرا بر شتریب یرگذاریثأت در پی سایکل نیا ازاستفاده  با نیکرمل .یمعنو هایانگیزه است تا کینزد خارج

 تن ونیلیم 45 از درصد 70 حدود که دارد نیاوکرا در نفوذ را نیترروسیه بیش است. کیخارج نزد کشورهای

 یوابستگ بدونو  ارتدوکس فقطرا  خود نیاوکرا ارتدوکس انیحیمس از درصد 40 اما .هستند ارتدوکس آن

 مسکو راهبردهای با متناسب سایکل از ریابزا استفاده .(2014 ،کنتر رازومکوو) دانندمی یخاص یسایکل چیه به

 یسایکل 2014 دسامبر در داشت. معکوس جهینت یروس یهارسانه از برداریبهرهمانند  کینزد خارج در

 ،رو .پرواوسلویه) دبوخودمختاری بیشتر از کلیسای ارتدوکس مسکو  به دنبال یطرح ارائه بایه سفید روس ارتدوکس

 کینزد خارج ییاروپا بخش یمذهب مردم در نفوذ ارتدوکس تیحیمس به توجه از هیروس هدف .(2015

 است.

 

 آموزش. 6

 آموزش. (89: 2009 ،زرتم)او است بررسیقابل نرم قدرت هایسیاست چارچوب در که درا دار نقشیزبان  مانندش آموز 

 ایجاد و جامعه یک ارزشی منظا و ایدئولوژی گیریشکل در آموزش. است ملی هویت ایجاد مسیرهای تریناصلی از یکی

 مانند آن تأثیر که است بلندمدت گذاریسیاست ابزار یک آموزش .(264 :2004 ،)بار دارد جدی اهمیت مشترک حافظه

 بر برخوردار است. قدرت نرم ایویژههم آموزش از اهمیت  نرم قدرت در موضوع .نیست دیدنقابل سخت قدرت ابزارهای

 عوامل این همه در ایبرجسته نقش وپرورشآموزش. سیاسی هایارزش و خارجی سیاست فرهنگ،: قرار دارد پایهسه

 در .شکل گرفت 1953 سال از ،بر آن روسی فرهنگ تسلط و وپرورشآموزش نظام ایدئولوژی .(11: 2009 ،حالی) دارد
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. کردندمی دنبال ار درسی هایبرنامه همان معلمان همه و بودند یکسان درسی هایکتابها جمهوری همه مدارس

 (.10: 2018 ،سباستین) دهندمی ترجیح غربی هایمؤسسه به نسبت آموزش مقصد عنوانبه را روسیههنوز  ،دانشجویان
 پساشوروی دوره در روسیه آموزش منظا الف.

 درسی برنامه هتهی ،هاچالش ترینمهم از یکی. بود در روند انتقال روسیه فدراسیون هایاولویت ترینمهم از یکی آموزش

 اهمیت جدید دوره نیازهای با متناسب جدید منظا ایجاد. در آن نباشد کمونیسم دوره ایدئولوژیک مبانی که بود جدید

 روزمره زندگی واقعیت به آموزش نظر از فساد و شده ترعمیق مشکالت ،اقتصادی بحران مانند مشکالتی اما ،اشتد

 در دولت جوانان سیاست برای راهبردی مهم دارایی را آموزش روسیه یاسیس نخبگان .(2018 ،کمخو) استشدهتبدیل

 را روسیه عالی آموزش هایمؤسسه ،سودهم کشورهای دانشجویان بیشتر .(77 :2016 ،کزو) دانندمی روسیه فدراسیون

در سال  روسیه سیونفدرابرای  ینظام آموزشهزینه . (2009 ،کسیکبایو) دهندمی ترجیح خود دوم یا اول مقصد عنوانبه

 (.2020جهانی،  بانک (درصد افزایش داشته است 7/3، 2016

 آسیای مرکزی در روسی آموزش منظا ب.

 قرقیزستان و ترکیه: دهندمی ترجیح تکمیلی تحصیالت برای مرکزی آسیای کشورهای دانشجویان که اصلی مقصد دو

. کرد بودند، ارائه آمده زبانترک هایجمهوری از هک آموزانیدانش برای النهاس تحصیلی هایبورس ترکیه. است

. شده استتبدیل آموزش مرکز یک به پساشوروی دوره در اقتصادی و سیاسی جغرافیایی، عوامل سبب به هم قرقیزستان

 دوجو کشور این در دانشگاه بیست .است در این کشور المللیبین هایدانشگاه وجود روند، این عوامل تریناصلی از یکی

 تسلط روسیه گرچه (.13: 2016 ،)جولدوشوو انددهکر تأسیس روسیه و ازبکستان ترکیه، ،را امریکا دانشگاه پنج اما دارد،

دانشجویان  برای مقصد دومین یا اولین هم هنوز اما ،دادهازدستمرکزی  آسیای در المللیبین هایآموزش در را خود

 ،دهندمی ترجیح عالی آموزش برای را روسیه که دانشجویانی سهم یشترینب (.113: 2009 ،اوزارتم) است آسیای مرکزی

 برای روسیه هایدانشگاه در تحصیل دوم مردم این دو کشور است. روسی، زبان زبان. تعلق دارند ازبکستان و قزاقستان به

 (17: 2008 ،پیروسه) است سودمند ،دارندرا  دولتی بخش در کار قصد که دانشجویانی

 قفقاز جنوبیآموزش روسی در  منظا پ.

 آذری میلیوندو  روسیه در. داد توضیح کشورها این روابط با توانمی را ارمنستان و آذربایجان جمهوری در روسیه موقعیت

 از را خود تصویر ،باغقره بحران شروع از پس کوشیده روسیه شوروی، فروپاشی پس از .(7: 2017غرزاده، )اص دندار حضور

 .کند برقرار آذربایجانجمهوری  با خوبی روابط توانست ترکیه هم در دوره پساشوروی .کند بازسازی لماتیکدیپ مسیرهای

 آذربایجان جمهوری هایگزینه در مهمی تأثیر فرهنگی، و زبانی عوامل با توجه به آذربایجان جمهوری در ترکیه دولت

 2009 سال در .شدند مندبهره ترکیه تحصیلی هایبورس از آذربایجانی دانشجوی 2884 ،2002-1992 هایسال در. ددار

 دانشجویان. کرد یاندازراه را روسیه کتاب خانه فروشگاه که دبو شورویبازمانده از اتحاد  کشور اولین آذربایجان جمهوری

 به تحصیل ایبر که ارمنی دانشجویان از درصد 55، 2007 سال در. امریکا و فرانسه روسیه،: دارند اصلی مقصد سه ارمنی

 آمار اقتصادی، دانشگاه و مسکو دولتی خدمات دانشگاه هایشعبه بر عالوه. کردند انتخاب را روسیه ،رفتند کشور از خارج

 (.245: 2014 ،مکاریچو )کورنیلوو و دارد وجود نیز اسالوی دانشگاه اطالعاتی، هایفناوری و

 ترجیح را ارمنستان و روسیه آلمان، مقصد سه گرجی دانشجویان. دارد تفاوت ارمنستان و آذربایجانجمهوری  با گرجستان

 مؤسسه هیچ. نده باشرفت روسیه تکمیلی به تحصیالت دارد که برای راجویان دانش تعداد کمترین گرجستان دهند.می

 خارج هب تحصیل برای که جویانیدانش درصد 5/46 یباًتقر ،2004 سال در .ندارد وجود گرجستان در روسی عالی آموزش

 درصد 4/37 به 2007 سال تا میزان این اما کردند، انتخاب را روسی عالی آموزش یهامؤسسه ،بودند رفته کشور از

 اوراسیا انتخاب و اوراسیا موسسه ،کنندیم فعالیت گرجستان در روسیه طرفدار غیردولتی سازمان دو فقطیافت.  کاهش
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 ایروان نوراوانک بنیاد با را خود پژوهشی روابط مسکو در استراتژیک هایبینییشپ مرکز. (50 :2015 ،دزولیشویلی)

 دولتی علوم کمیته با کمیسیون مشترک یک بنیادی تحقیقات برای روسیه بنیاد ،2013 سال در .داده استافزایش 

 جهانی مجمع اولین ،مسکو المللینب روابط موسسه. کرد برگزار وپرورشآموزش و علوم وزارت و ارمنستان

استان  و آبخازیاجمهوری خودمختار  با را ییهاطرح علوم انسانی برای روسی علمی بنیاد. است باکو در آموختگاندانش

 )کورنیلوو و شودینم آذربایجانجمهوری  و ارمنستان گرجستان، شامل اما -کندیم اجرا جنوبی اوستیایخودمختار 

که  شدهفعال گرجستان در یژهوبه 2013 سال از پس روسیه رمن قدرت گفت توانیم سرانجام(. 245: 2014 ،مکاریچو

 (.51: 2015 دزولیشویلی،) است متکی هارسانه و نهادمردم هایسازمان به یشترب

 

 ، اوکراین(یه سفیدروسمولداوی، )شرق اروپا م آموزش روسی در نظا ت.

 مورد در راهبردی هاینگرانی به دلیل روسیه. ندک برقرار اوکراین و یه سفیدروس با در دوره پسافروپاشی کوشید روسیه

 در روسیه خارجی سیاست دیگر، سوی از. کندمی دنبال کشورها این برابر در پیشگیرانه یسیاست ،خود غربی جبهه امنیت

 طرواب بر تأثیرگذار عوامل ترینمهم از یکی. اهمیت کمتری دارد ،کشور دو این با روابط با مقایسه در مولداوی مورد

 روسیه (.114: 2009)ازرتم،  است 1990 دهه از مولداوی مرکزی دولت با قومی درگیری روسیه، و مولداوی بین دوجانبه

 تحصیلی سال درهم  رومانی دیگر، سوی از. دهدمی به دانشجویان مولداوی تحصیلی بورس 200-100 حدود ساالنه

 بر روسیه آشکار تسلط ،یهروس مورد در(. 73: 2015)لیک،  دبه دانشجویان مولداوی دا بورسیه پنج هزار ،2012-2013

 8/12 فقط اوکراین کهدرحالی بروند، روسیه به دادند ترجیح 2007 سال در جویاندانش درصد 57. دارد وجود آموزش

 بانز مزیت یک کشور دو این در. کرد جذب رفتند، کشور از خارج به تحصیل برای که را یه سفیدروس آموزان دانش درصد

 یه سفیدروس همسایه کشورهای اوکراین و روسیه. دارد وجود جغرافیایی مزیت یک نیز و یه سفیدروس دانشجویان برای

 بیشتر. است شرق اروپا در خاص یمورد یه سفیدروس. شودمی صحبتگسترده  صورتبهروسی  اوکراین در .هستند

 ،مینسک شعبه روسیه، دانشگاه .اندرفته روسیه به حصیلت برای رفتند، خارج به 2007-2004 دوره در کهجویانی دانش

 (.73: 2015)لیک،  روسیه دولتی اجتماعی دانشگاه و مسکو اطالعات فناوری و آمار دولتی، اقتصاد دانشگاه

. شودمی منعکس کشور این دانشجویان تعداد در مستقیم طوربهکه  دارد شرق اروپا در را جمعیت بیشترین اوکراین

 سال در. زیاد است کشور از خارج به رفتن برای دانشجویان گرایش ،یه سفیدروس و مولداوی با مقایسه در ،الحبااین

 ،برای تحصیل در خارج کشور اوکراینی دانشجویان بیشتر بود. اوکراینی جویاندانش برای مقصد اولین روسیه ،2007

بین آموزش زمینه در را خود موضع روسیه .کنندمینتخاب را ا مجارستان و آمریکا لهستان، آلمان، مانند غربی مقصدهای

 پیوندها و ایدئولوژی ،هاارزش ها،آموزه ایجاد برای مهم نرم قدرت ابزار یک این .کرده است تقویت شرق اروپا در المللی

 تحصیل یبرا که دانشجویانی برای مقصد دومین یا اولین همچنان روسی عالی آموزش هایمؤسسه .است ملل نایم در

 به آموزش برای که خارجی دانشجویان نایم در. هستند موردعالقه شورویاپس فضای در روند،می کشور از خارج به

بسیاری از  ،رکزیم آسیای در ،حالبااین. دارند را سهم بیشترین سودهم کشورهای دانشجویان ،روندمی روسیه

 و کرده حفظ را خود جایگاه هنوز روسیه قفقاز، و اروپا شرق در اما بروند. غربی هایهموسس به دهندمی ترجیح دانشجویان

 (.118: 2009)ازرتم،  شودمی دهدی آن در یبهبود حتی

 

 گیرینتیجه

 گذاریسیاستن، در فرایند آ به دنبال از دست داد. المللنظام بینجایگاهش را در  در دوره پس از جنگ سرد روسیه
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با  جدید هایسیاستتالش کرد. این کشور با ایجاد ابزارها و  1990ت خود در دهه موقعی خارجی برای تعریف دوباره

را حفظ منافع خود  ا یک قدرت بزرگ تعریف کند تا بتواندخود ر . روسیه تالش کردشد روروبهدوره جدید  هایضرورت

اهرم قدرت و جنگ چچن،  وانعنبهسخت، مانند استفاده از انرژی  های قدرتسیاست های اجراشده در متنکند. سیاست

کند، در این می ف تصور غالب که روسیه را یک قدرت سخت معرفیبرخال .تصویر قدرت سخت روسیه را تقویت کرد

آغاز یک بازیگر قدرتمند  عنوانبه، خود المللیبینبازسازی تصویر  ا شروع دوره پوتین، روسیهد که بنوشتار نشان داده ش

 قیاما توف ،بوده است کیخارج نزد ای یپساشورو حوزه در همگرا منطقه کی لیشکپی ت در هیروس. کرده است

 به هیروس اند. بنابراین،داده نشان ایطلبانهاستقالل یکردهایرو کینزد خارج یکشورها و تهداشن یچندان

 .کرده استتوجه هم باال  به نییپا از و نرم گراییمنطقه

های مذهب ارتدوکس، زبان روسی، نظام آموزشی روسیه و رسانهاز  یادیزهنوز تا حد در این پژوهش مشخص شد که 

یادی برای افراد ز هایفرصت. تسلط به زبان روسی هنوز دشواستقبال میپیشین اتحاد شوروی های روسی در جمهوری

از روسیه  فرت شدیدیر نجامعه درگ .شودنمیدیده  روس گریزی در بیشتر این جوامع کند.فراهم می در سراسر این کشورها

اما قدرت نرم روسیه تأثیرگذاری . قدرت استعمارگر پیشین یا حتی اندازه کمتری از دشمنی نسبت به آن نیست عنوانبه

اوکراین بیشترین نزدیکی زبانی و مذهبی و بیشترین پیوندهای تاریخی را با  .نداشته استاوکراین و گرجستان چندانی بر 

اما . روس گراست نهادیکارتدوکس گرجی از نظر مذهبی به روسیه نزدیک است و کلیسای روسیه دارد. گرجستان هم 

 هایسازمانکشورهای قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان که نزدیکی قومی و زبانی و مذهبی کمتری با روسیه دارند، در 

 ،هاشتدآنچه بیشتر اثر ی مرکزی ای در اوراسیاهبنابراین در فرآیند همگرایی منطق محور حضوری فعال دارند.روس

روسیه در چارچوب سیاست قدرت نرم، موقعیت خود را در  .بوده است کشورهااین نخبگان  هایترجیحها و گزینه

 هایدشواریبسیاری از  . اما هنوزاست اوراسیای مرکزی با استفاده از زبان روسی، آموزش، مذهب و رسانه تقویت کرده

 برآورد شود.تا روسیه کشوری با قدرت نرم  است برطرف نشده پسافروپاشی

 

 تقدیر و تشکر
 کنند.اند قدرانی و سپاسگزاری میها در برلین که حامی بودهنگارندگان پژوهش حاضر از موسسه گفتگوی تمدن
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